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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna rekstur tónlistardeilda almenningsbókasafna í 

sem víðustu samhengi.  Rannsóknargagna var aflað með eigindlegum rannsóknar-

aðferðum og tekin voru viðtöl við átta starfsmenn almenningsbókasafna og þrjá notendur 

safnanna.  Varpað er ljósi á sögu tónlistardeilda almenningsbókasafna hér á landi og hún 

sett í samhengi við sögu fyrstu deildanna erlendis.  Fjallað er um það umhverfi sem 

almenningsbókasöfn starfa við.  Gerð er grein fyrir lögum um almenningsbókasöfn og 

yfirlýsingu Menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um 

almenningsbókasöfn og hvaða atriði þar styðja við rekstur deildanna.  Í ljós kom að sögu 

tónlistardeilda almenningsbókasafna hérlendis svipar að ýmsu leyti til þess sem gerðist 

annars staðar.  Íslensku almenningsbókasöfnin virðast þó hafa verið talsvert langt á eftir 

bandarískum söfnum til þess að fara að safna tónlist og eitthvað á eftir því sem gerðist í 

Evrópu.  Almenningsbókasöfn hér á landi styðjast yfirleitt ekki við skriflega stefnu um 

uppbyggingu safnkosts og þar er tónlistin ekki undanskilin.  Greint er frá því hvaða 

aðferðum söfnin beita við kaup á tónlist og þær settar í samhengi við lögmál Ranganatans 

um bókasöfn.  Að síðustu eru greindir mismunandi hópar notenda eftir því hvernig þeir 

nota söfnin.  Í ljós kom að notkun tónlistar á söfnunum er mjög sambærileg við það sem 

erlendar rannsóknir hafa sýnt um notkun á bókum. 
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Abstract 

The purpose of this study was to examine the music departments of Icelandic public 

libraries in the broadest possible context. Research data were collected by qualitative 

research methods and eight employees and three patrons of public libraries were 

interviewed.  The history of the music departments of public libraries in Iceland is told 

and put in context with what happened elsewhere.  The law on public libraries in Iceland 

and the UNESCO public library manifesto are discussed.  Icelandic public libraries seem 

to have been quite far behind the U.S. libraries to collect music and somewhat behind the 

European libraries. Public libraries in this country generally do not rely on a written 

collection development policy and the music is no exemption.  The selection and 

acquisition methods are studied and put in context with Ranganathan‘s five laws of 

library service.  Finally, there is a diagnosis of different groups of users depending on 

how they use libraries. The results showed that the use of music in libraries is very 

similar to what other studies have demonstrated the use of books. 
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Formáli 

Rannsóknarverkefni þetta er unnið sem 30 eininga lokaverkefni í námi til MLIS gráðu í 

bókasafns- og upplýsingafræði við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands.  Vinna 

við rannsóknina stóð með hléum frá vormánuðum 2006 til hausts 2010.  Rannsóknin var 

unnin undir handleiðslu dr. Jóhönnu Gunnlaugsdóttur prófessors og vil ég þakka henni 

leiðbeiningar og hvatningu á meðan á verkinu stóð. 

Helga Halldórsdóttir fær bestu þakkir fyrir prófarkalesturinn.  Ég vil að lokum þakka 

viðmælendum mínum alveg sérstaklega fyrir það hversu vel þeir tóku mér og voru 

tilbúnir að aðstoða mig á allan hátt. 

 

 

 

Reykjavík, 7. september 2010 

Brjánn Birgisson 
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1 Inngangur 

Flest stærri almenningsbókasöfn hér á landi hafa safnað og lánað út tónlist í nokkra 

áratugi.  Tónlist er stór þáttur í menningu, menningarstarfi og menningararfi hverrar 

þjóðar.  Það er því í fullu samræmi við hlutverk almenningsbókasafna að gera hana 

aðgengilega svo að allur almenningur megi njóta í leik og starfi.  Frumkvæði að 

uppbyggingu deildanna hefur stundum komið frekar frá áhugasömum einstaklingum en 

söfnunum sjálfum.  Safnkostur flestra stærri safnanna hefur á einhverjum tímapunkti 

byggst að miklu leyti á gjöfum þessa fólks.  Þessi þróun var sumpart í takt við það sem 

gerðist í almenningsbókasöfnum erlendis svolítið fyrr. 

Í þessari rannsókn er fjallað um tónlistardeildir almenningsbókasafna í mjög víðum 

skilningi.    Ekki lágu fyrir mikil gögn um tónlistardeildir almenningsbókasafna hér á 

landi fyrir utan eina námsritgerð sem skrifuð var árið 1971.  Það má því kannski líta svo 

á að það hafi verið tími til komin að skoða þessar deildir. 

Segja má að rannsóknin sé tvíþætt.  Að hún fjalli annars vegar um starfsemi og 

rekstur tónlistardeilda almenningsbókasafna, hvaða hlutverki þeim er ætlað að gegna og 

hvernig þær rækja þetta hlutver sitt.  Hins vegar fjalli hún um notendurna, hverjir þeir eru 

og eftir hverju þeir sækjast. 

Rannsóknin byggir á gögnum sem aflað var og unnið úr með eigindlegum 

rannsóknaraðferðum.  Tekin voru viðtöl við starfsfólk og notendur tónlistardeilda 

almenningsbókasafna.  Viðtölin voru svo greind og fundnir ákveðnir þættir sem voru 

ýmist sameiginlegir eða ólíkir hjá söfnunum.  Niðurstöður voru svo settar í samhengi við 

fyrri skrif, hugmyndir og kenningar um almenningsbókasöfn.  Ritgerðin skiptist í átta 

kafla.  Fyrst er inngangur, fræðileg umfjöllun og aðferðafræðikafli.  Því næst eru 

niðurstöður kynntar í þremur köflum og að lokum er samantekt, umfjöllun og lokaorð. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað í mjög stuttu máli um tónlistardeildir almenningsbókasafna 

almennt.  Sagt er frá upphafi tónlistardeilda, lagalegum bakgrunni almenningsbókasafna, 

yfirlýsingu Menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um 

almenningsbókasöfn og hvaða atriði þar ýta undir það að almenningsbókasöfn reki 

tónlistardeildir.  En árið 1972 var samkvæmt henni farið að leggja áherslu á þörf 

almenningsbókasafna til að safna hljóð- og sjónrænu efni bæði til að þjóna börnum og 

fullorðnum (IFLA, 2004). 

Fjallað verður um kenningar og hugmyndir um uppbyggingu safnkosts og mikilvægi 

þess að bókasöfn hafi skriflega stefnu um uppbyggingu hans.  Að lokum verður fjallað 

örlítið um notendur almenningsbókasafna.  

2.1 Tónlistarsöfn 

Tónlistarsöfn eiga sér nokkuð langa sögu en uppruna þeirra má rekja allt aftur til 

bókasafna í klaustrum Mið-Evrópu og víðar snemma á miðöldum.  Tónlistarsöfnum 

nútímans má skipta í nokkrar tegundir safna, sem hafa mismunandi markmið, 

notendahópa og skyldur.  Þetta eru: 

 bókasöfn tónlistarskóla sem sinna þörfum nemenda og kennara 

 tónlistardeildir almenningsbókasafna sem sinna þörfum almennings, t.d. 

með útlánum á hljóðritum, nótum og ýmsu tónlistarefni 

 safndeildir útvarpsstöðva sem sinna sérþörfum stöðvanna 

 tónverkamiðstöðvar sem vinna að útbreiðslu, kynningu og útgáfu á verkum 

tónskálda og varðveita nótur að tónsmíðum þeirra 

 tónlistardeildir þjóðbókasafna sem varðveita og gera aðgengileg útgefin 

hljóðrit og annað útgefið tónlistarefni 

(Anna Jensdóttir, 1998) 
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Hér verður sérstaklega fjallað um tónlistardeildir almenningsbókasafna en nokkur 

helstu almenningsbókasöfn hér á landi reka tónlistardeildir eða lána út tónlistarefni af 

ýmsu tagi þótt í þeim sé ekki um eiginlegar deildir að ræða.  

2.1.1 Lagarammi og starfsumhverfi 

Almenningsbókasöfn starfa eftir lögum um almenningsbókasöfn frá 1997.  Sum þeirra 

taka einnig fram að þau starfi eftir yfirlýsingu Menningar- og vísindastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um almenningsbókasöfn frá 19941.  Í fyrstu grein laga 

um almenningsbókasöfn segir: 

1. gr.  Almenningsbókasöfn eru upplýsinga- og menningarstofnanir. Hlutverk 

þeirra er að veita fólki, bæði börnum og fullorðnum, greiðan aðgang að 

fjölbreyttum bókakosti og öðrum miðlunargögnum, þar á meðal tölvubúnaði og 

upplýsingum á tölvutæku formi. Þau skulu efla frjálsan og óheftan aðgang 

almennings að upplýsingum og þekkingarmiðlum.  Söfnin skulu hvert á sínu 

þjónustusvæði kappkosta að vera menningarstarfi og atvinnulífi til styrktar og 

hafa tiltækar upplýsingar fyrir almenning um opinberar stofnanir og þjónustu. 

Markmið þeirra skal vera að efla íslenska tungu, stuðla að símenntun og örva. 

(Lög um almenningsbókasöfn, nr. 36/1997) 

Séu tónlistardeildir hafðar í huga má segja að tvennt í þessari grein standi upp úr.  Í 

fyrsta lagi það að söfnin eigi að veita fólki greiðan aðgang að fjölbreyttum bókakosti og 

öðrum miðlunargögnum.  Hitt er að söfnin skuli kappkosta að vera menningarstarfi og 

atvinnulífi til styrktar.  Í lögunum er því beinlínis tekið fram að bókasöfn eigi að veita 

aðgang að öðrum miðlunargögnum en einungis bókum.  Tónlistarefni er ekki tilgreint 

sérstaklega en tónlist er stór þáttur í menningu, menningarstarfi og menningararfi hverrar 

þjóðar svo að það má kannski álykta sem svo að það að bjóða upp á tónlistarefni sé í 

rauninni aðeins eðlilegur þáttur í viðleitni safnanna við að starfa í samræmi við 

lögbundið hlutverk sitt. 

Hljóð- og sjónrænt efni eru hluti af menningararfi okkar og hafa að geyma mikið 

magn upplýsinga sem þarf að varðveita.  Fjölbreytileiki miðlunarforma ætti að 

endurspeglast í þeirri þjónustu sem bókasöfn veita.  Sem upplýsingamiðlarar ættu 

                                                 
1 Sjá til dæmis vefi Borgarbókasafns Reykjavíkur (www.borgarbokasafn.is) og Bókasafns Hafnarfjarðar 
(www.hafnarfjordur.is/bokasafn) . 
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bókasafnsfræðingar að huga að því bjóða upp á upplýsingar á því formi sem hentar 

ólíkum þörfum mismunandi hópa notenda.  Bókasöfnum er ætlað að þjóna samfélaginu 

og þar af leiðandi þarf að mæta þörfum allra þegna þess.  Með hljóð- og sjónrænu efni 

geta bókasöfn komið til móts við hópa sem hefðbundið efni á prenti hentar ekki.  Þetta 

getur til dæmis hentað þeim sem eiga erfitt með lestur, þeim sem sjá illa eða eru á annan 

hátt fatlaðir (IFLA, 2004). 

Við þetta bætist yfirlýsing Menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna 

(UNESCO) um almenningsbókasöfn.  Þar eru almenningsbókasöfn skilgreind sem 

miðstöð upplýsinga á hverjum stað sem veiti notendum sínum aðgang að öllum 

tegundum þekkingar og upplýsinga.  Við þetta bætist að almenningsbókasöfn séu 

samkvæmt meginreglu gjaldfrjálsar stofnanir sem veiti frían og óheftan aðgang að 

þekkingu, hugmyndum, menningu og upplýsingum.  Helstu markmið yfirlýsingarinnar 

eru í tólf þáttum.  Þau eru: 

1. að örva og styrkja lestrarvenjur barna frá unga aldri; 

2. að styðja einstaklingsmenntun og sjálfsnám svo og formlega menntun á 

öllum stigum; 

3. að veita tækifæri til að þroska sköpunargleði einstaklingsins; 

4. að örva ímyndunarafl og sköpunargleði barna og unglinga; 

5. að efla vitund um menningararf, gildi lista, vísindaafreka og uppgötvana; 

6. að veita aðgang að listviðburðum í öllum listgreinum; 

7. að hvetja til umræðu um menningarleg tengsl og menningarlega 

fjölbreytni; 

8. að stuðla að varðveislu frásagnarhefðar; 

9. að tryggja aðgang almennings að hvers konar opinberum upplýsingum; 

10. að veita fyrirtækjum, félögum og áhugahópum aðgang að viðunandi 

upplýsingaþjónustu; 

11. að auðvelda nám á sviði upplýsinga- og tölvuleikni; 

12. að styðja og taka þátt í starfsemi og dagskrárgerð til eflingar lestri fyrir 

alla aldurshópa og eiga frumkvæði að slíkri starfsemi ef þörf krefur. 

(UNESCO Public Library Manifesto, 1994) 

Það að bjóða upp á tónlistarefni af einhverju tagi er mjög í samræmi við flest þessara 

markmiða.  Það getur verið þáttur í að styðja við hvers kyns tónlistarnám sem er þá í 
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samræmi við annað markmiðið.  Í samræmi við þriðja og fjórða markmiðið getur tónlist 

verið liður í að þroska sköpunargleði einstaklinga.  Líta má á framboð á tónlistarefni sem 

þátt í að efla vitund um menningararf og gildi lista í samræmi við fimmta markmiðið.  

Sum safnanna bjóða upp á tónlistarflutning við sérstök tækifæri, fá til að mynda 

tónlistarnema til þess að koma í söfnin og spila sem samræmist sjötta markmiðinu.  Þar 

sem tónlist er svo stór þáttur í menningu þjóða eða ýmissa hópa getur framboð á 

tónlistarefni verið liður í að stuðla að umræðu um menningarleg tengsl og fjölbreytni sem 

samræmist sjöunda markmiðinu.  Tónlist er visst frásagnarform og því má, í samræmi 

við áttunda markmiðið, líta á varðveislu á henni sem varðveislu vissrar frásagnarhefðar.  

Að lokum má ætla að eiga efni sem við kemur tónlist styðji við það markmið safnanna að 

veita fyrirtækjum, félögum og áhugahópum aðgang að viðunandi upplýsingaþjónustu. 

2.1.2 Ágrip að sögu 

Sögu tónlistarsafna má sennilega rekja allt til bókasafna í klaustrum í Evrópu snemma á 

miðöldum (Anna Jensdóttir, 1998).  Saga tónlistar í almenningsbókasöfnum nútímans á sér 

rætur aftur til 19. aldar.  Almenningsbókasafnið í Boston í Bandaríkjunum, Boston Public 

Library, var fyrst til að fara að safna tónlist þegar það keypti safn Baron de Koudelka, sem 

var verðmætt safn um tónlistarkenningar og tónlist fimmtándu og sextándu aldar.  

Almenningsbókasafn New York, New York Public Library, fékk mikið tónlistarsafn í arf 

árið 1888 (Sheehy, 1994).  Smám saman bættust fleiri söfn í hópinn og árið 1895 var fyrsta 

tónlistardeildin var sett á laggirnar í Boston Public Library (Sheehy, 1994; Fairtile og Burke, 

2001).  Á næstu árum átti tónlistardeildum eftir að fjölga hratt og árið 1927 ráku 30 

bandarísk almenningsbókasöfn tónlistardeildir.  Fairtile og Burke segja frá tímamótagrein 

Amy Meyer frá 1920 sem fjallaði um tónlistarsafn Detroit Public Library.  Þar sagði Meyer 

tvær ástæður þess að almenningsbókasöfn ættu að reka tónlistardeildir hvort sem þau væru í 

litlum eða stórum bæjum vera annars vegar að styðja við tónlistarkennslu í opinberum 

grunnskólum og að færa sér í nyt vaxandi vinsældir hljóðritaðs efnis sem myndi þá styðja við 

dreifingu tónlistar, jafnvel til einangraðra svæða.  Bæði þessi atriði styðji við hlutverk 

bókasafna til sjálfsmenntunar og sköpunar (Fairtile og Burke, 2001). 

Sé horft til Norðurlandanna sérstaklega sést að þau voru nokkuð seinna á ferðinni.  

Til dæmis var fyrsta tónlistardeild almenningsbókasafns í Finnlandi opnuð í Tampere 

árið 1958 (Poroila, 2008) og í Danmörku var fyrsta almennings-tónlistarbókasafnið sett á 
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laggirnar árið 1963 (International Association of Music Libraries, Archives and 

Documentation Centres, e.d.A). 

Tónlistardeildir almenningsbókasafna hér á landi eiga sér mjög mislanga sögu.  Sú 

elsta er Friðriksdeild í Bókasafni Hafnarfjarðar en sögu hennar má rekja aftur til 1958 og 

þar hafa verið lánaðar út hljómplötur síðan 1966 (Stefán Júlíusson, 1972).  Árið 1960 

arfleiddu hjónin Guðlaug Pétursdóttir og Friðrik Bjarnason Hafnarfjarðarbæ að miklum 

hluta eigna sinna og mæltu svo fyrir í erfðaskrá, að bækur og munir skyldu varðveittar í 

bókasafninu. Þetta voru um 2000 bindi, mest bækur um tónlist, nótur og tónlistarblöð 

(Bókasafn Hafnarfjarðar, e.d.).  

Borgarbókasafn Reykjavíkur byrjaði að kaupa hljómplötur í Bústaðasafn árið 1973.  

Þá var einnig lítils háttar keypt af barnaefni á snældum í flestar útlánsdeildirnar.  Árið 

1985 eignaðist safnið stórt óperuplötusafn, minningargjöf um Brynjólf Ingólfsson 

hjúkrunarfræðing.  Gjöfinni var valinn staður í útibúi Borgarbókasafns í Gerðubergi þar 

sem hafði frá upphafi verið gert ráð fyrir að yrði tónlistardeild, en þangað var plötusafnið 

úr Bústaðasafni einnig flutt.  Safnið í Gerðubergi opnaði 4. mars 1986.  Þó að plötur 

hefðu verið til í Borgarbókasafni frá 1973 var ekki farið að lána þær út fyrr en 1988.  

Útlán á plötum hófust á 65 ára starfsafmæli safnsins, 19. apríl það ár (Þórdís 

Þorvaldsdóttir, 1997). 

2.1.3 Alþjóðleg samtök tónlistarsafna (IAML) 

Alþjóðleg samtök tónlistarsafna (e. International Association of Music Libraries, stytt IAML) 

voru stofnsett í París árið 1951 (Heckmann, 2001) til að styðja við alþjóðlega samvinnu og 

gæta hagsmuna starfsgreinarinnar.  Í dag telja samtökin um 2000 meðlimi, bæði stofnanir og 

einstaklinga frá 45 löndum, aðallega þó í Evrópu og Norður-Ameríku.  Samtökin hafa deildir í 

22 löndum og starfsemi þeirra skiptist í fimm fagsvið (International Association of Music 

Libraries, Archives and Documentation Centres, e.d.B) sem eru: 

 Tónlistardeildir þjóðbókasafna og tónverkamiðstöðvar 

 Bókasöfn útvarpa og sinfóníuhljómsveita 

 Bókasöfn í tónlistarskólum 

 Almenningsbókasöfn 

 Rannsóknarbókasöfn 
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Markmið samtakanna eru: 

 Að stuðla að og styðja við starfsemi tónlistarsafna, tónlistardeilda 

þjóðbókasafna og tónverkamiðstöðva og efla samvinnu milli einstaklinga 

og stofnana sem starfa á þessum sviðum 

 Að stuðla að betri skilningi á menningarlegu mikilvægi tónlistarstofnanna 

bæði innanlands og á alþjóðlegum vettvangi 

 Að stuðla að faglegri menntun og þjálfun 

 Að styðja verkefni sem efla þjónustu á sviði tónlistar með ritaskrám, 

skráningu, varðveislu og rannsóknum 

 Að kynna sérstakar þarfir tónlistar innan hinnar almennu umgjarðar bókasafna 

(International Association of Music Libraries, Archives and 

Documentation Centres, e.d.B) 

2.2  Uppbygging safnkosts 

Stundum er sagt að safnkosturinn sé hjartað í safninu.  Uppbygging hans hlýtur því að 

vera eitt af lykilatriðum í rekstri bókasafna. 

Hugtakið um uppbyggingu safnkost (e. collection development) varð útbreitt seint á 

7. áratug síðustu aldar og tók þá við af því sem kallað er bókval (e. selection).  Þá var 

litið svo á að uppbygging safnkosts næði yfir nokkur atriði sem tengdust því að byggja 

upp safnkost bókasafna.  Hugtakið náði þannig yfir bókval, ákvarðanir og samhæfingu 

valstefnunnar, mat á þörfum notenda og hugsanlegra notenda, rannsóknir á notkun 

safnkostsins og greiningar á honum, fjárhagsáætlanir, greininar á þörfum sem snúa að 

safnkostinum, tengsl út í samfélagið og við notendur og samstarf og áætlanir um 

samnýtingu gagna (Johnson, 2004). 

Hér verður fjallað stuttlega um það hvað stefna um uppbyggingu safnkosts er og komið inn 

á mikilvægi þess að hafa skriflega stefnu um uppbyggingu safnkosts sem nær yfir allt safnefni. 

2.2.1 Stefna um uppbyggingu safnkosts 

Helsta hlutverk bókasafna er að velja, viðhalda og veita aðgang að viðeigandi og 

dæmigerðum upplýsingaveitum.  Fyrir tilstuðlan tækniframfara eru bókasöfn í 

meginatriðum að færast frá varðveisluáætlunum (e. just in case) í aðgengisáætlanir (e. 
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just in time).  Þetta þýðir að aðfangastefnur taka verulegum breytingum og að bókasöfn 

verða að dreifa víða upplýsingum um aðfangastefnu sína.  Stefnuyfirlýsing er nokkurs 

konar rammi eða mælistika sem starfsfólk og notendur vinna eftir.  Hún þjónar margs 

konar tilgangi umfram það að vera eingöngu tæki til að velja safnefni.  Til viðbótar því 

að lýsa núverandi safnkosti fær hún starfsfólk sem vinnur eftir henni til þess að íhuga og 

endurskoða tilgang og markmið stofnunarinnar, bæði til lengri og skemmri tíma, og 

hvernig sé best að forgangsraða.  Aðfangastefna er gott hjálpartæki við gerð 

fjárhagsáætlana og þar þjónar hún bæði sem samskiptaleið innan bókasafnsins og við 

stjórnvöld.  Hún styður við samvinnu í uppbyggingu safnkosts, dregur úr hættu á 

ritskoðun og styður á heildina litið við alla stjórn á uppbyggingu safnkosts, þar með talið 

meðhöndlun gjafa, höfnun efnis og uppsögn efnis í áskrift (IFLA, 2001). 

Stefnu um uppbyggingu safnkosts má skilgreina sem ferli þar sem styrkir og veikleikar 

safnkosts bókasafns eru metnir út frá þörfum notandans, framboði gagna og hvaða úrlausnir 

eru mögulegar til þess að bæta veikleikana, ef einhverjir eru.  Með öðrum orðum má segja að 

uppbygging safnkosts sé ferli sem á að tryggja að upplýsingaþörf notenda viðkomandi 

safnkosts sé mætt tímanlega og á hagkvæman hátt með því að nota úrræði sem standa til 

boða bæði innan og utan stofnunarinnar (Evans, 1987; Evans og Saponaro, 2005). 

Skrifleg stefna um uppbyggingu safnkosts (e. written collection development policy) 

varðar alla þætti uppbyggingar safnkosts.  Hún er starfsfólki bókasafna mikilvægur 

leiðarvísir um það hvaða efni á heima í söfnunum.  Stefna um uppbyggingu safnkosts er 

ekki aðeins innkaupastefna heldur nær yfir mun víðara svið.  Innkaupastefna nær yfirleitt 

aðeins yfir það hvernig efni á að kaupa í safnið, en undir stefnu um uppbyggingu 

safnkosts falla bæði innkaupastefna, meðhöndlun gjafa, grisjunaráætlun og fleira (Evans, 

1987; Evans og Saponaro, 2005). 

Fjöldi bókasafna styðst ekki við skriflega stefnu um uppbyggingu safnkosts en hefur 

samt traustan safnkost.  Án skriflegrar stefnu á heppni þar stóran hlut að máli.  Söfnin eru þá 

svona heppin að þeir einstaklingar sem bera ábyrgð á uppbyggingu safnkostsins eru færir og 

knúnir áfram af djúpri skuldbindingu við safnið og safnkost þess.  Þeir hafa líklega starfað 

við safnið mestallan sinn starfsferil og hafa víðtæka þekkingu á safnkostinum og þörfum 

samfélagsins sem safnið þjónar.  Séu þessir einstaklingar skoðaðir nánar kemur í ljós að oftar 

en ekki hafa þeir stefnu.  Hún er bara ekki til á blaði.  Spurningin er hins vegar hvað verður 

þegar þessir starfsmenn hætta eða setjast í helgan stein.  Munu arftakar þeirra hafa einhverja 

tilfinningu fyrir því hver stefnan var (Evans og Saponaro, 2005)?  Skrifleg stefna hjálpar til 
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við að tryggja einhverja samfellu og stöðugleika í uppbyggingu safnkosts þrátt fyrir 

breytingar á starfsliði og fjármögnun (Evans, 1987). 

Evans og Saponaro (2005) benda einnig á að stefnan sé tæki til samskipta við aðila utan 

safns, bæði við þá sem safnið á að þjóna og þá sem fjármagna rekstur þess.  Þau telja að hún 

veiti utanaðkomandi til að mynda upplýsingar um tilgang uppbyggingar safnkostsins. 

Sé engin stefna um uppbyggingu safnkosts til staðar er hætt við að bókasafnið verji 

aðeins fjármunum í að bæta efni við safnkostinn án þess að byggja hann upp á 

kerfisbundinn og skynsamlegan hátt.  Með aðfangastefnu er veitt skarpari sýn á 

safnkostinn og skilgreint hvað skal leggja meiri eða minni áherslu á (Vogel, 1996).  

Skortur á fjármunum er gegnumgangandi þáttur í allri uppbyggingu safnkosts, það er að 

segja að aldrei verður hægt að kaupa inn allt sem komið gæti að gagni.  Þetta þýðir að 

einhver, venjulega einn eða fleiri faglærðir starfsmenn, þurfa að ákveða hvað á að kaupa 

og hvað ekki.  Þá á sér stað ákveðið valferli.  Valferlið felur í sér kerfisbundið mat á 

gæðum og gildi efnis.  Oft og tíðum er ekki nóg að finna aðeins viðeigandi efni fyrir 

safnið, heldur þarf að velja á milli efnis sem er safninu nauðsynlegt, mikilvægt, æskilegt, 

væri gaman að eiga og svo framvegis.  Efninu þarf sem sagt að raða í einhvers konar 

mikilvægisröð fyrir safnið og velja svo út frá því (Evans, 1987). 

Vogel (1996) segir að aðfangastefna gengi þríþættu hlutverki.  Í fyrsta lagi gegni hún 

viðmiðunarhlutverki.  Þannig sé með aðfangastefnu sett viðmið með því að lýsa 

núverandi safnkosti og því í hvaða átt uppbyggingu safnkosts er ætlað að stefna.  Þannig 

myndar hún grunnlínu sem bókasafnsfræðingar geta tekið mið af við mat á safnkostinum 

hvenær sem er og þegar innkaupamynstur á vissum sviðum eru metin.  Í öðru lagi gegni 

hún mótunarhlutverki.  Tala má um mótandi hlutverk aðfangastefnu með það í huga 

hvernig hún veitir viðmiðunarreglur varðandi það hvernig þróa á safnkostinn áfram til 

þess að ná markmiðum stefnunnar.  Hún er starfsfólki bókasafna leiðavísir í daglegri 

vinnu við efnisval, mat á safnkosti og grisjun hans.  Yfirgripsmikil stefna um 

uppbyggingu safnkosts getur innihaldið upplýsingar um það hvað skal taka til athugunar 

þegar nýtt efni er metið.  Enn fremur getur hún falið í sér hvaða söfn á að bera sig saman 

við þegar mat er lagt á safnkostinn, eða viðmiðunarreglur sem notast á við þegar 

safnkosturinn er grisjaður.  Í þriðja lagi megi nota stefnu um uppbyggingu safnkosts til 

rökstuðnings í samskiptum við aðila utan safnsins.  Ef til dæmis ákveðið hefur verið að 

kaupa efni af nýrri efnistegund inn í safnið hafa bókasöfn haft tilhneigingu til að forðast 

að nota fjármagn sem er eyrnamerkt til kaupa á prentuðu efni til þess að kaupa þessa nýju 
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efnistegund.  Það að innlima nýja efnistegund inn í stefnu safnsins um uppbyggingu 

safnkosts gerir bókasöfnum kleift að líta á fjárveitingar til efniskaupa sem eina heild 

bæði fyrir prentað efni og annað. 

Sé sérstaklega litið til hljóð- og sjónræns efnis þarf að viðurkenna ákveðna fjárveitingu til 

uppbyggingar safnkosts, búnaðar, viðhalds, geymslu, viðgerða og vélbúnaðar.  Hún ætti að 

vera skilgreint hlutfall af fjárveitingu safnsins til safnkosts- og tækjakaupa.  Þetta hlutfall ætti 

að vera í samræmi við stærð safnkostsins.  Þar sem mjög hraðar tækniframfarir eru á þessu 

sviði þyrfti að endurskoða fjárveitinguna árlega (IFLA, 2004). 

Alþjóðleg samtök bókavarðafélaga og stofnana – IFLA (2001) telja til fjórar meginástæður 

þess að bókasöfn ættu að styðjast við skriflega stefnu um uppbyggingu safnkosts.  Þær eru: 

1. Val 

Helsta hlutverk skriflegrar stefnu um uppbyggingu safnkosts er að 

leiðbeina starfsfólki við að velja efni í safnið eða hafna því.  Skjalið 

setur viðmiðunarreglur fyrir hvert stig meðhöndlunar efnisins.  Það 

getur náð yfir valið, öflunina, vinnsluna, húsnæðið, grisjun, varðveislu, 

viðhald, að hætta með og hafna öllu efni í tilteknum málaflokkum, með 

skírskotun í áður skilgreinda dýpt og breidd safnkostsins í viðkomandi 

flokki.  Þetta dregur úr persónulegu vægi með því að setja einstakar 

ákvarðanir í samhengi við markmið með uppbyggingu safnkostsins.  

Það tryggir einnig samfellu og samræmi í vali og endurskoðun.  

Ennfremur skýrir það markmið og umfang safnkostsins. 

2. Skipulag 

Skrifleg stefna veitir traustan grunn fyrir áætlanagerð til framtíðar, þar með 

talið við að ákvarða forgangsröðun, sérstaklega þegar fjármagn er af 

skornum skammti.  Hún er grundvöllur sanngjarnar skiptingar milli 

mismunandi tegunda safnefnis, skýrir forsendurnar sem liggja að baki 

innkaupum og hjálpar þannig til við að vernda fjármagn bókasafnsins.  Að 

vera með formlega stefnu sem hægt er að vísa til tryggir samfellu og dregur 

úr hættu á ruglingi.  Það að gera formlega stefnu gagnast safninu í sjálfu sér 

vel því að það felur í sér að afla þarf upplýsinga um styrk þess safnkosts sem 

fyrir er og fær starfsfólk til að endurspegla markmið safnsins. 
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3. Almannatengsl 

Formleg stefnuyfirlýsing getur verið gagnleg í samskiptum út á við.  Hún 

getur komið sér vel í samskiptum við notendur bókasafnsins, aðila í 

stjórnkerfinu og fjármögnunaraðila.  Fjármögnunaraðilar styðja við yfirlýst 

markmið stofnunarinnar, sýna ábyrgð og skuldbindingu við umsamin 

markmið hennar.  Aðkoma bæði notenda og stjórnenda við gerð skriflegrar 

áætlanar væri best, svo hún nýttist þannig til að bæta samskipti milli 

bókasafnsins og notenda þess.  Stefnan þjónar sem nokkurs konar 

samningur við notendur safnsins.  Í henni sést hvers má vænta af safninu 

bæði hvað varðar þjónustu og safnkost.  Hún gerir það kleift að einstakar 

ákvarðanir um val á efni má réttlæta á stöðluðum grunni.  Með því að vísa til 

opinberrar stefnu getur bókasafnið og starfsfólk þess brugðist við gagnrýni 

eða tilraunum til ritskoðunar frá hagsmunahópum.  Það getur hafnað gjöfum 

sem það vill ekki og móðgandi eða særandi efni kurteisislega en ákveðið. 

4. Víðara samhengi 

Þar sem bókasöfn eru í sífellt meira mæli ófær um að veita alla sína 

þjónustu sjálf eru þau farin að mynda félög, bandalög og samtök.  Til 

þess að þetta gangi sem skyldi þarf að vera samkomulag og gagnkvæm 

þekking hvaða safn safnar hverju.  Skrifleg stefna er því oft grundvöllur 

fyrir víðtækari samvinnu og samnýtingu gagna. 

2.2.2 Íslenskur veruleiki 

Íslensk almenningsbókasöfn styðjast almennt ekki við skriflega stefnu um uppbyggingu 

safnkosts.  Hins vegar eru ákveðin viðmið eða vinnureglur hafðar til hliðsjónar þegar 

keypt er inn. 

Í grein sinni, Bókval og innkaupastefna á almenningsbókasafni, sem birtist í 

tímaritinu Bókasafnið sagði Hulda Björk Þorkelsdóttir (1996) frá innkaupum í Bókasafn 

Reykjanesbæjar.  Þar segir hún bókasöfn vera rekin fyrir almannafé og því sé eðlilegt að 

þau kaupi það sem lánþegar biðja um og vilja lesa.  Einnig kemur fram að ekki sé stuðst 

við skriflega stefnu um uppbyggingu safnkosts heldur að orðið hafi til nokkrar óskráðar 

vinnureglur um uppbyggingu hans.  Þessar reglur eru eftirfarandi: 

  



20 

 Þeir sem ekki eiga aðgang að öðrum söfnum ganga fyrir með þjónustu. 

 Leggja áherslu á að sinna afþreyingarlestri/horfun/hlustun og tómstundaiðju 

almennings ásamt endurmenntun og sjálfsnámi. 

 Kaupa allar íslenskar bækur á almennum markaði. 

 Kaupa ekki kennslubækur fyrir framhaldsskóla svæðisins nema til að nota á lessal. 

 Beiðni um bókakaup frá lánþega ganga fyrir svo fremi ekki sé um kennslubók 

að ræða. 

 Eftirspurn ræður fjölda eintaka af hverjum titli að ákveðnu marki. 

 Eiga frekar fleiri titla en mörg eintök af sömu bók. 

 Koma á samræmingu og samvinnu í innkaupum allra bókasafna sveitar-

félagsins/umdæmisins (ljósrita og faxa t.d. greinar úr tímaritum og senda á milli í 

stað þess að mörg söfn kaupi sama tímaritið en svo séu önnur ekki til á svæðinu). 

 Nota millisafnalánaþjónustu til hins ýtrasta. 

(Hulda Björk Þorkelsdóttir, 1996) 

Þessar reglur má vel heimfæra yfir á önnur almenningsbókasöfn enda byggja þær 

óneitanlega á kenningum Ranganathans frá 1931 um þjónustu bókasafna (e. Five Laws of 

Library Service.  Yfirleitt kallað Fimm lögmál Ranganathans)  Þær eru eftirtaldar: 

1. Bækur eru til að nota þær. 

2. Bók fyrir sérhvern lesanda. 

3. Lesanda fyrir sérhverja bók. 

4. Spara tíma lesanda. 

5. Bókasöfn eru lifandi stofnanir. 

(Hulda Björk Þorkelsdóttir, 1996) 

Þessi lögmál Ranganathans kunna að virðast sjálfsögð og augljós ef litið er á þau í 

dag.  Hér á eftir verður fjallað nánar um hvert og eitt þeirra. 

2.2.3 Fimm lögmál Ranganathans 

Indverjinn Shiyali Ramamrita Ranganathan gaf árið 1931 út bókina, The Five Laws of 

Library Service.  Þar setti hann fram fimm lögmál sín um þjónustu bókasafna.  Lögmál 

Ranganathans hafa haft gífurleg áhrif á almenningsbókasöfn síðan.  Hér verður fjallað 

örstutt um hvert og eitt þeirra. 
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Fyrsta lögmálið:  Bækur eru til að nota þær. 

Þetta lögmál er sennilega kjarninn í allri þjónustu bókasafna.  Ranganathan benti á að 

fyrr á öldum var ekki óalgengt að bækur væru hlekkjaðar við hillurnar eða geymdar 

bakvið rimla.  Þannig var áherslan frekar á varðveislu en notkun.  Ranganathan var ekki á 

móti varðveislu bóka, en hann taldi að markmiðið með varðveislunni væri notkun.  

Bækur sem ekki væru notaðar væru í raun einskis virði.  Þetta fyrsta lögmál kemur inn á 

ýmsa þætti sem snerta aðgengi að bókum, svo sem kostnað, staðsetningu bókasafna, 

opnunartíma og jafnvel húsnæði og starfsfólk. 

Annað lögmálið:  Bók fyrir sérhvern lesanda. 

Hver þjóðfélagsþegn ætti að geta fengið þau gögn sem hann þarf á að halda.  

Ranganathan  taldi að fólk úr öllum þjóðfélagsstigum ætti rétt á þjónustu bókasafna.  

Allir ættu rétt á menntun sem væri í rauninni grundvöllur notkunar á bókasöfnum.  Þetta 

leggur vissulega skyldur á herðar bókavörðum, bókasöfnum og jafnvel lánþegunum 

sjálfum.  Bókaverðir ættu að hafa góða þekkingu á fólkinu sem safnið þjónar.  

Safnkosturinn ætti að mæta þörfum samfélagsins sem safnið á að þjóna og bókasöfn ættu 

að kynna og auglýsa starfsemi sína til að laða að fleiri notendur. 

Þriðja lögmálið: Lesanda fyrir sérhverja bók. 

Þetta lögmál er nátengt öðru lögmálinu.  Þar var áherslan sú að rétt bók finnist fyrir hvern 

lesanda en hér er það hins vegar að réttur lesandi finnist fyrir hverja bók.  Áherslan er því 

komin á bókina sjálfa og að hver bók í bókasafni eigi sér lesanda eða lesendur sem gætu 

haft gagn af henni.  Hlutverk bókasafnsins ætti að vera að finna leiðir til að tryggja að 

hver bók rati í hendur rétts lesanda.  Ein þessara leiða er að tryggja aðgengi lánþega að 

bókunum með því að þeir hafi aðgang að hillunum sem bækurnar eru í. 

Fjórða lögmáið:  Spara tíma lesandans 

Fjórða lögmálið fjallar um gæði þjónustu bókasafna og getu þeirra til að mæta þörfum 

notandans á skjótan og skilvirkan hátt.  Nýta þyrfti viðeigandi aðferðir til að bæta stjórn 

bókasafna þannig að tíma notenda sé ekki sóað.  Ranganathan talar einnig um það að hvernig 

söfnin séu skipulögð og hvernig bækur séu flokkaðar skipti verulegu máli.  Gott starfsfólk væri 

nauðsynlegt og þá ekki aðeins góðir upplýsingabókaverðir, heldur einnig þeir sem hefðu góða 

tæknilega þekkingu til dæmis á flokkun, tilvísunum og innkaupum svo eitthvað sé nefnt. 
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Fimmta lögmálið:  Bókasöfn eru lifandi stofnanir. 

Fimmta lögmálið fjallar um innri breytingar fremur en breytingar í samfélaginu.  

Ranganathan taldi bókasöfn vera vaxandi stofnanir og þessum vexti yrðu þau að mæta.  

Starfsfólki fjölgar, safnkosturinn vex og notkunin eykst.  Þessu verða söfnin að geta 

mætt, til dæmis með aðlögun á húsnæði (Ranganathan, 1931).  

2.3 Hverjir nota almenningsbókasöfn? 

Notendur almenningsbókasafna eru stundum sagðir vera þverskurður af samfélaginu. 

Hópur fólks sem gerir mismunandi kröfur til bókasafna, hefur mismunandi skoðanir, 

bakgrunn og áhugamál. Hlutverk almenningsbókasafna, að veita almenningi þjónustu 

geti því verið afar flókið  (Guðrún R. Þórsteinsdóttir, 1998).  Það er þó ekki svo að allir 

noti almenningsbókasöfn jafnt.  Í rannsókn Ian M. Smith (1999) bar hann gögn um 

meðlimi Westminster-bókasafnanna í London við eldri rannsóknir á notendum og notkun 

almenningsbókasafna.  Niðurstöður benda til þess að eðli bókasafnsnotkunar hafi lítið 

breyst síðustu 50 til 100 ár.  Að aðeins lítill hluti fólks noti bókasöfnin og að aðeins lítill 

hluti notenda noti þau reglulega.  Menntun segi mest til um það hvort fólk notar 

bókasöfn.  Því meiri menntun sem það hefur þeim mun líklegra er það til að nýta sér 

þjónustu safnanna.  Konur nota bókasöfn meira en karlar og börn á skólaaldri meira en 

fullorðnir.  Fullorðnir notendur noti söfnin frekar af og til en börn séu líklegri til að vera 

stöðugir notendur (Smith, 1999). 

Í könnun sem gerð var hér á landi og byggði á viðtölum við forstöðumenn 

almenningsbókasafna kom fram að þeir töldu konur vera um 60-70% lánþega.  Þeir hópar 

sem notuðu söfnin mest voru taldir vera grunnskólabörn, konur eldri en 20 ára og karlar 

eldri en 50 ára.  Fólk með menntun og millistéttarkonur voru einnig nefndar sem helstu 

notendur.  Þeir sem notuðu söfnin minnst voru taldir vera unglingar og fullorðnir 

karlmenn (Karítas Kvaran, 1997). 

2.3.1 Sækjast notendur eftir tónlist? 

Í grein Smith (1999) kemur fram að almenningsbókasöfn séu langmest notuð til þess að 

fá lánaðar bækur.  Flestir nota söfnin til yndislesturs eða til þess að leysa úr einhverjum 

aðkallandi málum í einkalífinu, svo sem málefnum sem snerta ferðalög, tölvuþekkingu, 

sjálfshjálparbækur og þess háttar.  Í rannsókn Hayes og Morris (2005) meðal notenda 

tveggja almenningsbókasafna í Bretland kemur fram að 25% notkunar var að fá 
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skáldsögur lánaðar, 22% aðrar bækur, 10% var notkun á tímaritum en um 9% tónlist.  Þar 

kemur einnig fram að nánast eingöngu notendur í yngri kantinum tóku tónlist að láni.  

Sem dæmi má nefna að aðeins einn þátttakenda eldri en 45 ára fékk lánaða tónlist. 

Samkvæmt niðurstöðum annarrar rannsóknar á útlánum almenningsbókasafna í 

Bretlandi kom fram að um 40% lánþega höfðu einhvern tíma tekið tónlist.  Hins vegar 

virtust þeir ekki gera það að staðaldri af því að á hverjum tíma voru aðeins um 5% 

lánþega með tónlist í láni (Spiller, 2000). 

Hér á landi er tónlist aðeins lítill hluti af útlánuðu efni.  Hlutfallið er hæst í aðalsafni 

Borgarbókasafns þar sem tónlist nemur um 10% af útlánum (Landskerfi, 2010).  Annars 

staðar er það mun lægra, til dæmis í Hafnarfirði þar sem það er um 4% (Bókasafn 

Hafnarfjarðar, 2010) og undir 2% útlána í Kópavogi (Bókasafn Kópavogs, 2010).  

Samkvæmt grein Smith (1999) er það myndefni og tónlist sem fólk tekur að láni 

sambærilegt við sölu á þessu efni.  Í Westminster voru 54% útlána á tónlist, popp- og 

rokktónlist.  Sem kemur heim og saman við sölu á þessari tegund tónlistar sem var á 

sama tíma 56%.  Sala á plötum í 40 efstu sætum vinsældalista var 1997 um fjórðungur 

allrar plötusölu í Bretlandi.  Í júlí 1997 var kannað hversu hátt hlutfall platna sem 

bókasafnið átti og voru í 40 efstu sætum vinsældarlista væru í láni voru 85% í útláni og 

tveir þriðju hlutar þeirra platna sem höfðu verið í 40 efstu sætunum árið áður. 

Á allra síðustu árum eru þó vísbendingar um það hér á landi að dregið hafi úr eftirspurn á 

vinsældalistatónlist.  Ástæðan er talin vera aukin notkun á samanþjappaðri stafrænni tónlist á 

Internetinu.  Hins vegar haldist eftirspurn eftir rokk- og popptónlist sem flokkast sem 

jaðartónlist og gefin er út af smærri óháðum útgáfufyrirtækjum.  Útlán aukist jafnframt af 

klassískri tónlist, heimstónlist og djassi (Bókasafn Hafnarfjarðar, 2010). 

2.4 Nokkrar rannsóknir 

Nokkuð hefur verið skrifað um tónlistardeildir í almenningsbókasöfnum erlendis.  Um sögu 

þeirra, hlutverk, umgjörð og aðbúnað.  Hér á eftir er aðeins komið inn á tvær þessara rannsókna 

en einnig er fjallað um íslenska rannsókn á markaðssetningu almenningsbókasafna. 

2.4.1 Almenningsbókasöfn og tónlistarnám 

Fairtile og Burke (2001) könnuðu sjö tónlistarsöfn í Bandaríkjunum og byggðu rannsókn sína á 

eldri rannsókn frá 1949.  Þær skoðuðu meðal annars sérstaklega tengsl tónlistarmenntunar og 
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almenningsbókasafna.  Þegar skoðaðir voru þeir staðir þar sem tónlistarmenntun var hvað best 

kom í ljós að engin regla var á því hvort almenningsbókasafnið á staðnum styddi við hana.  

Sums staðar studdi bókasafnið við hana með góðum safnkosti á sviði tónlistar meðan annars 

staðar var safnkosturinn lítill.  Ekki var þó um nein bein augljós tengsl að ræða á milli 

tónlistarmenntunar og almenningsbókasafna.  Heldur komu góðar tónlistardeildir í 

almenningsbókasöfnum sér vel fyrir nemendur sem höfðu áhuga á tónlist sem féll utan við það 

sem skólinn bauð upp á. 

Campana (2001) skrifaði um stuðning tónlistarbókasafna við tónlistarskóla.  Þar 

kemur fram að til þess að tónlistarsöfnin geti stutt við skólana með viðunandi hætti þurfi 

þau að safna efni á margvíslegu formi, þar á meðal nótum, bókum og tímaritum um 

tónlist, auk hljóðrita.  Aðstaða til að stúdera tónlist í söfnunum þurfi að vera góð og 

viðeigandi.  Til dæmis þurfi að vera svæði þar sem ríkir algjör þögn.  

2.4.2 Samdráttur og vandamál 

Í grein sinni Music provison in UK public libraries segja Dorney og McKnight (2004) frá 

þríþættri rannsókn sem þeir gerðu á tónlistardeildum í breskum almenningsbókasöfnum.  

Í fyrsta lagi könnuðu þeir hvort tónlistardeildirnar væru verr settar en tíu árum fyrr.  Í 

öðru lagi var athugað hvernig almenningsbókasöfn markaðssetja og kynna þá þjónustu 

sem þau bjóða upp á í tengslum við tónlist og skoða tengsl milli þessa og gæða 

tónlistardeildanna.  Í þriðja lagi skoðuðu þeir hvert hægt væri að stefna í framtíðinni. 

Dorney og McKnight (2004) greindu mikla hnignun hjá tónlistardeildum 

almenningsbókasafna á árunum 1992 til 1999.  Bókasafnsfræðingum með sérhæfingu 

sem tónlistarbókaverðir fækkaði um 24% hjá þátttökusöfnunum á þessum tíma.  Útgjöld 

safnanna til kaupa á hljóðritaðri tónlist drógust saman um 40% á sama árabili og eign 

safnanna á hljóðritum dróst saman um 43% á tímabilinu. 

Í rannsókn Fairtile og Burke (2001) kom fram að almenningsbókasöfn áttu við sömu 

vandamál að glíma í upphafi þessarar aldar og um miðja síðustu öld.  Það var skortur á 

fjármagni og þekkingu.  Þá er átt við fjármagn til að kaupa efnið og starfsfólk með næga 

þekkingu til að stýra tónlistardeildunum. 

Í grein Hausfater (2000) um tónlistardeildir almenningsbókasafna í Frakklandi kemur 

fram að tónlist hafi ekki hlotið verðskuldaða athygli í söfnunum þrátt fyrir aukna 

eftirspurn.  Það hafi skort á samhæfingu og áætlanagerð við uppbyggingu safnanna og að 
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þau hafi að miklu leyti byggst upp á tilviljanakenndan hátt fyrir tilstuðlan gjafaefnis.  

Tónlist í söfnunum hafi í raun og veru lengi framan af verið litin hornauga af starfsfólki 

þeirra sem hafi ekki haft næga þekkingu til að meðhöndla hana. 

2.4.3 Markaðssetning og kynningarstarfsemi 

Í grein Karítasar Kvaran (1997) í Bókasafninu, Markaðssetning almenningsbókasafna á 

Íslandi, er sett fram sú skilgreining að markaðssetning sé stjórnunarlegt ferli.  Ferli sem 

feli í sér greiningu, áætlanagerð, framkvæmd og mat á þjónustuþáttum, sem ætlað sé að 

skapa, byggja upp og viðhalda góðum samskiptum við markhópa í þeim tilgangi að ná 

settum markmiðum markaðssetningarinnar.  Ferlinu megi skipta niður í fjóra þætti, sjá 

mynd 1. 

FERLI MARKAÐSETNINGAR 

A  HVAR ERUM VIÐ NÚ? – Markaðsgreining 

Markaðsrannsóknir, notendakannanir, kannanir meðal þeirra sem 
ekki nota söfnin.  Innri og ytri greining á umhverfi safnsins 
styrkur, veikleiki, möguleikar, ógnanir.  Samfélagsgreining: 
lýsing á því samfélagi, hverfi, bæjarfélagi sem safnið þjónar, með 
tilliti til aldursdreifingar íbúa, menntun og efnalegrar stöðu.  
Atvinnustarfsemi, stofnanir, klúbbar, félög sem starfandi eru á 
þjónustusvæði safnsins.  Helstu markhópar skilgreindir. 

B  HVERT VILJUM VIÐ STEFNA? 

Framtíðarsýn, hlutverk, langtíma og skammtíma markmið 
skilgreind. 

Val á markhópum.  Hver á ímynd safnsins að vera? 

Áætlanir um markaðsþróun. 

C  HVERNING NÁUM VIÐ SETTU MARKI? 

Nákvæmar framkvæmdaáætlanir með tímamörkum. 

Boðum komið til markaðarins. 

ÁÆTLUNUM HRINT Í FRAMKVÆMD 

D  MAT Á ÁRANGRI. 

Niðurstöður bornar saman við sett markmið 

Mynd 1.  Ferli markaðssetningar (Karítas Kvaran, 1997) 

Ekkert safnanna sem Karítas talaði við studdist við markaðsáætlun.  Hún segir að það 

sama gildi um markaðsáætlanir og aðrar formlegar áætlanir, þær tíðkist ekki á söfnunum 

(Karítas Kvaran, 1997).   

Þrátt fyrir að ekki væri stuðst við markaðsáætlun átti sér stað einhvers konar 

kynningarstarf.  Þær aðferðir sem notaðar voru við kynningar- og markaðsstarf voru:  
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 Fréttatilkynningar 

 Greinaskrif í blöð og tímarit 

 Þátttaka í uppákomum bókavarðasamtakanna 

 Kynningarstarf forstöðumanna almenningsbókasafna 

 Dreifibréf á heimili – dreift til skólabarna 

 Almennir kynningarbæklingar 

 Veggspjöld 

 Plastpokar merktir safni 

 Bókamerki – Ýmsir smáhlutir 

 Kynningarheimsóknir fyrir 9 ára skólabörn 

 Kynningar fyrir sérstaka hópa – Rótary – sveitastjórnarmenn 

 Skipulagðar uppákomur á söfnunum 

(Karítas Kvaran, 1997) 

Dorney og McKnight (2004) könnuðu einnig hvernig almenningsbókasöfn í Bretlandi 

markaðssettu eða kynntu þá þjónustu sína sem snéri að tónlist og hversu árangursríkar 

mismunandi leiðir þóttu.  Útstillingar úr safnkosti var sú leið sem langmest var notuð til 

kynningar, en 82,5% safnanna fóru þá leið.  Mikill meirihluti þeirra sem notuðu útstillingar 

töldu þær vera góða eða mjög góða leið.  Næstvinsælasta kynningarleiðin voru bæklingar, en 

64,3% svarenda notuðu hana.  Mjög skiptar skoðanir voru á því hvort þessi leið bæri árangur 

en 43,2% töldu hana góða á móti 43,2% sem töldu hana bara allt í lagi.  Nánast sami fjöldi og 

notaði bæklinga notaðist við plaköt til kynningar, en sú leið þótti ekkert sérstaklega árangursrík 

þar sem 57% þeirra sem notuðu hana töldu hana annað hvort bara allt í lagi eða að hún virkaði 

illa.  Einhverjir bentu á að plaköt inni á söfnunum gerðu lítið til að laða að nýja notendur.  

Ýmsar aðrar leiðir voru notaðar til að kynna söfnin, svo sem ýmsar uppákomur, listar yfir 

nýkomið efni, blaðaauglýsingar og fleira.  Sú leið sem var minnst notuð voru auglýsingar í 

útvarpi eða sjónvarpi, 8,7% safnanna fóru þá leið. 
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3 Aðferðir og þátttakendur 

Í þessum kafla verður fyrst fjallað um upphaf rannsóknarinnar og ástæður þess að 

tónlistardeildir almenningsbókasafna urðu fyrir valinu.  Sagt er frá því hvers vegna 

ákveðið var að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir og rannsóknarspurningar settar fram.  

Því næst kemur stutt almenn umfjöllun um eigindlegar rannsóknaraðferðir.  Þá er komið 

að ítarlegri umfjöllun um aðferðafræðina sem var notuð við rannsóknina, sagt frá 

þátttakendum, hvernig þeir voru valdir og hvers vegna, hvernig upplýsingaöflun fór fram 

og hvernig unnið var úr upplýsingunum.  Að lokum er svo fjallað um gildi 

rannsóknarinnar og takmarkanir á henni. 

3.1 Upphaf rannsóknarinnar 

Það má segja að kveikjan að rannsókninni hafi fyrst og fremst verið af persónulegum áhuga 

mínum á tónlist.  Ég safna sjálfur tónlist og eitt það fyrsta sem ég geri þegar ég kem í hús er að 

skoða hvaða tónlist er til á heimilinu eða hvað nýtt hefur bæst við síðan ég var þar síðast.  

Tónlistarsöfn sem slík vekja því áhuga minn.  Þegar komið var að því að velja 

rannsóknarverkefni fyrir lokaritgerðina mína í bókasafns- og upplýsingafræði kviknaði 

fljótlega sú hugmynd að gera eitthvað sem tengdi bókasafnsfræði og tónlist.  Í fyrstu ætlaði ég 

að skoða tengsl almenningsbókasafna við tónlistarskóla og það hvernig tónlistardeildir 

safnanna styddu við tónlistarnám.  Eftir að rannsóknarvinna hófst kom fljótlega í ljós að nánast 

engin formleg tengsl eru milli almenningsbókasafna og tónlistarskóla, þrátt fyrir að bókasöfnin 

og tónlistarskólarnir séu í sumum tilvikum staðsett nánast hlið við hlið eða jafnvel að 

innangengt sé á milli þeirra.  Það var þess vegna fallið frá því að skoða þessi tengsl og í staðinn 

var hlutverk safnanna skoðað almennt.  Það eimir þó enn aðeins eftir af þessum upphaflega 

tilgangi rannsóknarinnar og til að mynda var talað við þrjá notendur safnanna, sem allir fást við 

eða hafa fengist við tónlistarkennslu. 

Undirbúningur að rannsókninni hófst í febrúar 2006.  Í honum fólst m.a. að gera 

rannsóknaráætlun og tilkynna rannsóknina til Persónuverndar (tilkynning um vinnslu 

persónuupplýsinga nr. S2856/2006).  Samkvæmt Lögum um persónuvernd og meðferð 
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persónuupplýsinga nr. 77/2000 þarf að tilkynna alla vinnslu persónuupplýsinga til 

stofnunarinnar. 

Ákveðið var að nota eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem hvorki var stuðst við 

ákveðna kenningu né tilgátu.  Þessi rannsóknaraðferð þótti henta vel þar sem um mjög fá 

söfn var að ræða og lítil þekking var fyrir á viðfangsefninu. 

3.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmiðið með rannsókninni var að varpa ljósi á starfsemi tónlistardeilda 

almenningsbókasafna í sem víðustum skilningi.  Þetta var gert með því að afla 

upplýsinga um það hvernig uppbygging tónlistardeilda hefur farið fram á nokkrum 

almenningsbókasöfnum og hvaða hlutverki starfsmenn og/eða stjórnendur deildanna telja 

þær gegna í samfélaginu.  Til að mynda hverjum þeir telja þær eiga að þjóna, hvaða þörf 

þeim er ætlað að mæta og hvernig þær gera það.  Einnig var aflað upplýsinga frá 

notendum um það hvernig þeir sæju hlutverk tónlistardeilda safnanna fyrir sér, það 

hvernig þeir hafa notað þær og hvað þeir vildu hugsanlega sjá öðruvísi en það er.  Sett 

var fram rannsóknarspurningin: 

 Hvert er hlutverk tónlistardeilda almenningsbókasafna? 

Nokkrar undirspurningar voru hafðar að leiðarljósi. Þær voru: 

 Hverjir eru notendur tónlistarefnis á almenningsbókasöfnum? 

 Hvernig er tónlistarefni almenningsbókasafna notað? 

 Hvernig rækja tónlistardeildir hlutverk sitt? 

3.3 Eigindlegar rannsóknaraðferðir 

Hugtakið eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research) var fyrst notað seint á 

sjöunda áratug síðustu aldar.  Þetta er hugtak sem nær yfir nokkrar rannsóknaraðferðir 

sem hafa ákveðin sameiginleg einkenni.  Þær eru lýsandi fremur en skýrandi.  Þær henta 

til að mynda vel til þess að lýsa upplifun fólks, fólki eða aðstæðum, en gefa ekki 

tölfræðilegar niðurstöður (Bogdan og Biklen, 2003). 

Í grófum dráttum má skipta sögu eigindlegra rannsókna í nokkur tímabil.  Þau eru 

hefðbundna tímabilið (e. traditional) (1900-1950), móderníska tímabilið eða gullöldin 

(1950-1970), óljósar greinar (e. blurred genres) (1970-1986), túlkunarkreppan (e. crisis 
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of representation) (1986-1990), póstmóderníska tímabilið, tilraunakennt tímabil eða ný-

etnógrafía (1990-1995), eftir-tilraunakennd rannsókn (e. postexperimental inquiry) 

(1995-2000) og framtíðin (2000-) (Denzin og Lincoln, 2000). 

Allar skilgreiningar á eigindlegum rannsóknaraðferðum verða að taka mið af því 

hvert þessara tímabila þær eiga við vegna þess að hugtakið hefur mismunandi merkingu 

eftir því.  Í stuttu máli má þó segja að eigindlegir rannsakendur rannsaki hluti í sínu 

náttúrulega umhverfi og reyni að skilja eða túlka fyrirbæri út frá þeirri merkingu sem fólk 

leggur í þau (Denzin og Lincoln, 2000). 

Nokkrar rannsóknaraðferðir teljast til eigindlegrar aðferðafræði.  Þetta eru til að 

mynda lífssögurannsóknir sem beinast að reynslu einstaklings, fyrirbærafræðilegar 

rannsóknir sem beinast að lifaðri reynslu og merkingu fyrirbæra eða atburða í lífi fólks, 

grunduð kenning þar sem markmiðið er að þróa kenningu út frá rannsóknargögnum, 

etnógrafía sem túlkar menningarheim hóps eða félagskerfi og tilviksrannsókn sem er 

rannsókn á ákveðnu kerfi eða tilviki (Creswel, 1998). 

Þekktustu aðferðir við gagnaöflun eigindlegra rannsókna eru opin viðtöl og 

þátttökuathuganir.  Í þátttökuathugunum fer rannsakandi á vettvang og tekur þátt í 

atburði eða lífi þess sem er verið að rannsaka.  Þegar eigindlegar rannsóknir eru annars 

vegar reynir sá sem rannsakar að skilja hlutina út frá sjónarhorni þeirra sem taka þátt í 

rannsókninni fremur en að reyna að sanna ákveðna kenningu (Bogdan og Biklen, 2003). 

Í þessari rannsókn var framkvæmd ein þátttökuathugun en aðallega var stuðst við opin 

viðtöl sem er hin meginaðferð eigindlegra rannsókna.  Uppbygging slíkra viðtala líkist daglegu 

samtali.  Í rauninni er hvorki um opið samtal né fastmótaðan spurningalista að ræða.  

Rannsakandi spyr opinna spurninga um þá þætti sem snúa að rannsókninni og reynir að fá 

þátttakendur til þess að lýsa með eigin orðum því sem þeim finnst og hvernig þeir upplifa 

hlutina.  Þannig er reynt að skilja hlutina út frá sjónarhorni þátttakenda (Kvale 1996). 

3.4 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru ellefu talsins.  Átta voru starfsmenn bókasafna, þar af 

þrír umsjónarmenn tónlistardeilda, tveir umsjónarmenn tónlistarefnis, þar sem eiginlegar 

deildir voru ekki til staðar, einn fyrrverandi umsjónarmaður tónlistardeildar og tveir 

forstöðumenn safna.  Þrír þátttakendur voru notendur tónlistardeilda 

almenningsbókasafna. 
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Tafla 1.  Þátttökusöfn og viðmælendur. 

Bókasafn Viðmælendur 2006-2007 Þátttöku-
athugun 

Símtöl 2010 

Safn A Deildarstjóri 
tónlistardeildar 

Fyrrverandi 
umsjónarmaður 
tónlistardeildar 

   

Safn B Deildarstjóri 
tónlistardeildar 

 Þrír 
notendur* 

 Deildarstj. 
tónlistard. 

Safn C Deildarstjóri 
tónlistardeildar 

  Þátttöku-
athugun 

Deildarstj. 
tónlistard. 

Safn D Forstöðumaður 
safns 

   Nýr 
forstöðum. 
safns 

Safn E Forstöðumaður 
safns 

Umsjónarmaður 
tónlistarefnis 

  Forstöðum. 

safns 

Safn F Umsjónarmaður 
tónlistarefnis 

    

* Komið var á sambandi við notendur í gegnum safn B.  Allir notendurnir hafa notað fleiri en eitt safn á 
þessum lista. 

Í töflu 1 eru viðmælendur sýndir eftir bókasöfnum.  Í söfnum A og E var talað við tvo 

viðmælendur samtímis.  Komið var á sambandi við þrjá notendur tónlistarsafna með 

aðstoð viðmælanda í safni B.  Ein þátttökuathugun var framkvæmd í safni C.  Haustið 

2010 var aftur haft samband símleiðis við fjóra viðmælendur úr hópi starfsfólks 

safnanna.  Ekki náðist í deildarstjóra tónlistardeildar í safni A á þeim tíma sem símtölin 

fóru fram.  Í safni D var kominn nýr forstöðumaður sem gat staðfest upplýsingar úr fyrra 

viðtali og umsjónarmenn tónlistarefnis í söfnum E og F hafa látið af störfum í söfnunum. 

3.4.1 Starfsfólk bókasafna 

Talað var við átta starfsmenn í almenningsbókasöfnum.  Leitast var við að tala við einhverja 

sem höfðu umsjón með tónlistarefni í sínum söfnum.  Talað var við umsjónarmenn 

tónlistardeilda þar sem þær voru til staðar.  Á einum staðnum, í safni A, hafði 

umsjónarmaður tónlistardeildar svo nýlega tekið við deildinni að einnig var rætt við 

fyrrverandi umsjónarmann deildarinnar.  Í söfnum E og F voru eiginlegar tónlistardeildir 

ekki til staðar.  Þar var því talað við þá aðila sem höfðu umsjón með tónlistarefninu á 

staðnum.  Þessir umsjónarmenn áttu einnig sæti í sérstökum tónlistarhópi safna C, E og F, en 

þau söfn eru öll tengd innbyrðis.  Í safni E var einnig talað við forstöðumann safnsins en það 
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var frekar ungt safn sem hann hafði stýrt frá upphafi.  Í safni D var enginn sérstakur 

umsjónarmaður tónlistarefnis svo að þar var talað við forstöðumann safnsins. 

Til þess að gefa nánari mynd af þátttakendum rannsóknanna er sagt lítillega frá þeim 

og þeirra störfum hér á eftir.  Í frásögninni hefur öllum nöfnum verið breytt vegna 

trúnaðar við þátttakendur. 

Sigríður Gunnarsdóttir starfar í safni A.  Hún er í kringum fimmtugt.  Hún er bóka-

safnsfræðingur og deildarstjóri tónlistardeildar á sínum vinnustað.  Hún hafði tiltölulega 

nýlega hafið störf í safninu og mjög nýlega tekið við deildinni þegar rætt var við hana. 

Ingibjörg Ólafsdóttir starfar í safni A.  Hún er rúmlega fimmtug, lærður 

bókasafnsfræðingur og staðgengill forstöðumanns safnsins.  Ingibjörg hafði séð um 

tónlistardeildina í safni A áður en Sigríður tók við henni. 

Alfreð Alfreðsson starfar í safni B.  Hann er á sextugsaldri og hóf störf hjá safninu 

árið 2000, en þá hafði tónlistardeild safnsins ekki haft fastan umsjónarmann í tólf ár.  

Alfreð er ekki bókasafnsfræðingur.  Tónlist er sérsvið Alfreðs og hann kom til safnsins 

eingöngu til þess að sjá um tónlistardeildina, þ.e. sem sérfræðingur á sviði tónlistar. 

Friðrik Grímsson starfar í safni C.  Hann er rúmlega fimmtugur, lærður 

bókasafnsfræðingur og hefur starfað hjá safninu í rúma tvo áratugi.  Friðrik hefur verið 

yfirmaður tónlistardeildar síðan hún var stofnsett í þeirri mynd sem hún er í dag fyrir 

tæpum áratug.  Safn C er móðursafn nokkurra samtengdra safna og Friðrik er yfir 

sérstökum tónlistarhópi sem fulltrúar frá hverju safni eiga sæti í. 

Ósk Arnardóttir starfaði í safni D.  Hún er á sextugsaldri.  Hún var forstöðumaður 

safns D og lærður bókasafnsfræðingur.  Hún hafði verið forstöðumaður safnsins í nokkur 

ár en hefur nú snúið til annarra starfa. 

Páll Traustason er forstöðumaður safns E.  Hann er rúmlega fimmtugur bókasafns-

fræðingur og hefur verið forstöðumaður safnsins þau tvö ár sem safnið hefur verið 

starfrækt. 

Óttar Frostason var fulltrúi safns E í tónlistarhópi nokkurra safna.  Hann er um 

fertugt.  Hann er ekki bókasafnsfræðingur en hefur starfað í bókasöfnum í tæpan áratug.  

Hann hafði starfað í safni E frá því það tók til starfa u.þ.b. tveimur árum áður en viðtalið 

fór fram.  Óttar hefur nú látið af stöfum í safni E. 
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Rebekka Harðardóttir starfaði hjá safni F.  Hún er bókasafnfræðingur og hafði 

starfað hjá safninu í um tvo áratugi.  Allan þann tímann hafði hún tónlistina á sinni 

könnu.  Áður hafði verið frekar stór tónlistardeild í safninu en hún hefur nú verið flutt í 

annað safn.  Rebekka hefur nú látið af störfum í safni F. 

3.4.2 Notendur 

Til þess að varpa ljósi á sjónarmið notenda var talað við þrjá notendur almenningsdeilda 

tónlistarsafna.  Komist var í samband við notendurna í gengum eitt safnanna.  Í fyrstu 

stóð til að nota tvö söfn, söfn B og C, til þess að komast í samband við notendur.  Þannig 

mætti varpa ljósi á notkun á fleiri en einu safni.  Það kom svo í ljós þegar búið var að 

ræða við þrjá notendur að þeir notuðu allir bæði þessi söfn, og fleiri til.  Þeir gátu því 

varpað ljósi á notkun sína á fleiri en einu safni svo að það þótti ekki ástæða til þess að 

nota fleiri söfn til þess að komast í samband við notendur.  Leitast var við að tala við fólk 

sem notaði söfnin mikið og hugsanlega í fleiri en einum tilgangi.  Notendurnir sem var 

talað við voru allir tónlistarmenn, höfðu allir fengist við tónlistarkennslu, höfðu notað 

söfnin við kennslu og störf, en einnig sem áhugamenn. 

Hér á eftir er sagt örlítið nánar frá hverjum notanda fyrir sig.  Nöfnum allra 

viðmælenda hefur verið breytt vegna trúnaðar við þá og til þess að koma í veg fyrir að 

rekja megi upplýsingar til þeirra. 

Linda Bjarnadóttir er tæplega fimmtug.  Hún er tónlistarkennari og hefur kennt á 

píanó í um tuttugu ár.  Hún hefur aðallega kennt yngri krökkum en er einnig komin með 

nemendur sem eru komnir á framhaldsstig.  

Freyja Haraldsdóttir er um fertugt.  Hún er söngkona og söngkennari sem syngur 

bæði klassíska tónlist og þjóðlagatónlist.  Freyja hefur líka kennt tónlist bæði í 

tónlistarskóla og listaháskóla. 

Tómas Ingason er á fimmtugsaldri.  Hann er píanóleikari og tónlistarmaður, auk þess 

sem hann kennir í hálfu starfi á píanó.  Hann hefur stúderað gömul íslensk hljóðfæri og 

íslenska tónlist fyrri alda.  Hann hefur nýlega farið að læra á orgel og reiknar með að 

halda því áfram, en segist vera starfandi tónleika og konsertpíanisti. 
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3.4.3 Val á þátttakendum 

Við val viðmælenda var notast við markvisst úrtak (e. purposeful sampling).  Slík úrtök eru 

ekki tilviljunarkennd, heldur eru þátttakendur valdir með það fyrir augum að þeir geti greitt 

fyrir útfærslu kenningar (Bogdan og Biklen, 2003; Denzin og Lincoln, 2000).  Þannig voru 

starfsmenn bókasafnanna valdir beint með það í huga að þeir hefðu umsjón með tónlistarefni 

eða tónlistardeild í sínu safni.  Notendur voru valdir með það í huga að þeir notuðu 

tónlistardeildirnar mikið og hefðu gert það í einhvern tíma.  Þegar haft var samband við 

starfsmenn safnanna var í öllum tilvikum fyrst komið á sambandi við forstöðumann 

viðkomandi safns með tölvupósti og hann beðinn um að benda á viðmælanda í sínu safni.  Á 

einu safnanna náðist ekki í forstöðumann safnsins og þá var haft beint samband við 

forstöðumann tónlistardeildarinnar.  Það skal þó tekið fram að viðkomandi forstöðumaður 

veit af rannsókninni og hefur ekki gert athugasemdir við að safnið sé notað í hana.  Í tveimur 

tilvikum voru viðtölin tekin við forstöðumenn sjálfa en þar sem þeir bentu á aðra 

viðmælendur var komið á sambandi við þá með tölvupósti áður en viðtölin fóru fram.  Öll 

viðtöl við starfsmenn safna fóru fram á vinnustöðum viðmælenda. 

Þátttakendur úr hópi notenda voru valdir í samráði við umsjónarmann tónlistardeildar 

á safni B.  Hann hringdi í nokkra notendur og spurði hvort hann mætti gefa upp nöfn 

þeirra og símanúmer fyrir rannsóknina.  Hann sendi mér svo lista í tölvupósti yfir 

notendur.  Úr þeim lista voru valdir þrír notendur sem hringt var í.  Viðtöl við notendur 

fóru fram á heimilum þeirra. 

3.5 Gagnaöflun og greining 

Rannsóknin náði yfir tímabilið 2006 – 2010.  Tekin voru sex formleg viðtöl við átta 

starfsmenn bókasafna á tímabilinu febrúar til nóvember 2006 og tvö viðtöl við þrjá 

notendur tónlistardeilda bókasafna í júní og júlí 2007.  Aftur var haft samband símleiðis 

við fjóra viðmælendur úr hópi starfsfólks bókasafna í ágúst 2010 til þess að fá 

staðfestingu á því hvort ákveðin atriði úr fyrri viðtölum ættu enn við.  Auk þess var, í 

febrúar 2006, farið í eina þátttökuathugun eða formlega heimsókn í eitt safnanna þar sem 

fengin var leiðsögn um tónlistardeildina sem unnin var skýrsla upp úr.  Viðtöl við 

starfsfólk voru öll tekin í söfnunum, flest áður en þau opnuðu á morgnana.  Viðtöl við 

notendur voru tekin á heimilum þeirra.  Lengd formlegra viðtala var allt frá því að vera 

um hálftími upp í tæpa eina og hálfa klukkustund en flest voru þau á bilinu 45 mínútur til 

einnar klukkustundar.  Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og síðan skráð 
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orðrétt með stuttri lýsingu á aðdraganda hvers viðtals og hugleiðingum eftir viðtal, auk 

skýrslu úr þátttökuathugun söfnuðust 438 blaðsíður af rannsóknargögnum.  Greining 

ganganna fór bæði fram samhliða gagnasöfnun og eftir hana. 

3.6 Hugsanlegar takmarkanir  

Það mætti kannski ætla að sá tími sem leið frá því að viðtölin voru tekin til dagsins í dag 

hefði einhver áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar, að hann væri vandamál eða 

takmarkaði rannsóknina á einhvern hátt.  Brugðist var við þessu með því að hafa 

samband símleiðis við þá viðmælendur sem náðist í haustið 2010, sjá töflu 1.  Þannig var 

leitast við að fá staðfestingu á því að helstu atriði í niðurstöðum væru enn í fullu gildi.  

Þrír viðmælenda hafa látið af störfum hjá þeim söfnum sem þeir störfuðu hjá og því var 

ekki haft samband við þá aftur.  Í einu tilviki, í safni D var fengin staðfesting hjá 

eftirmanni fyrri viðmælanda á því að ákveðið atriði ætti enn við.  Þetta atriði byggði ekki 

á persónulegu mati og því var álitið óhætt að spyrja eftirmann út í það. 

Frá því fljótlega eftir að viðtölin fóru fram hef ég sjálfur unnið í nánum tengslum við 

sum þeirra safna og það fólk sem tók þátt í rannsókninni.  Ég hef kynnst starfsemi 

safnanna vel og séð hvaða breytingar þau hafa gengið í gegnum síðastliðin fjögur ár.  

Vegna þessa starfs míns hef ég öðlast góða þekkingu á mörgum þeirra atriða sem tekin 

eru fyrir í rannsókninni og er því í sterkri stöðu að meta hvaða áhrif tíminn hefur haft í 

þessu tilliti.  Það ætti því ekki að hafa afgerandi áhrif á niðurstöðurnar þótt að svo langur 

tími hafi liði frá því að viðtölin voru tekin þar til niðurstöður rannsóknar voru birtar. 
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4 Hvernig urðu deildirnar til? 

Saga tónlistardeilda almenningsbókasafna hérlendis nær aftur til 7. áratugarins þegar 

fyrsta deildin var stofnuð í safni B.  Fljótlega upp úr því fóru fleiri söfn að bjóða upp á 

tónlistarefni þótt sérstakar deildir væru ekki settar á laggirnar.  Hér verður fjallað um 

stofnun fyrstu deildarinnar, sögu tónlistarefnis í almenningsbókasöfnum og þátt 

gjafaefnis í uppbyggingu tónlistarsafnkosts safnanna.  

4.1 Tónlist hefur innreið sína í almenningsbókasöfn 

Þegar talað er um upphaf tónlistardeilda almenningsbókasafna er kannski rétt að hafa í 

huga að lengi framan af var aðeins um eina eiginlega tónlistardeild að ræða.  Hér verður 

því fjallað um upphaf þeirrar deildar en einnig um upphaf þess að farið var að bjóða upp 

á tónlistarefni í öðrum söfnum þótt ekki væri um tónlistardeildir að ræða. 

Elsta tónlistardeild almenningsbókasafna hér á landi var stofnsett á 7. áratugnum, en 

þá áskotnaðist safni B í arf mikið tónlistarefni.  Þegar Alfreð talaði um upphaf þeirrar 

deildar sagði hann: 

Þau ánöfnuðu bænum allar sínar eigur eftir þeirra dag og í erfðarskránni var sem 

sagt ákvæði um að það skyldi stofna svona tónlistardeild hérna og að hún skyldi 

innihalda þeirra nótnasafn og plötusafn.  Ýmsa innanstokksmuni frá þeim og 

síðan að hún yrði svona hvati að öflugu tónlistarsafnsstarfi hérna í bænum. 

Eftir að safnið fékk þennan arf var ráðinn sérstakur forstöðumaður 

tónlistardeildarinnar sem tók uppbyggingu og útvíkkun safnsins strax föstum tökum.  Um 

það sagði Alfreð: 

Hann hófst strax handa við að kaupa inn hljómplötur og keypti mjög mikið strax 

í upphafi af alls kyns efni.  Það var það  sem var svolítið merkilegt að hann var 

svo víðsýnn að hann keypti bæði það nýjasta í rokki og poppi, klassík, 

þjóðlögum og djassi og það var eiginlega allur pakkinn hérna til frá upphafi. 
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Árið 2000 var stofnsett tónlistardeild í safni C þegar safnið flutti í nýtt húsnæði.  Sögu 

þeirrar deildar má þó rekja aftur til fyrri hluta 8. áratugarins þó um eiginlega deild hafi ekki 

verið að ræða fyrr.  Þegar Friðrik var spurður út í sögu deildarinnar vildi hann meina að þetta 

hefði bara verið tíðarandinn og eðlileg útvíkkun á bókasafninu.  Hann sagði:  „Ja það var 

náttúrulega búið að kaupa efni í safni B.“  Hann benti á að þetta hefði líka verði komið í 

almenningsbókasöfnum á norðurlöndunum og bætti við:  „Ég bara geri ráð fyrir að þetta hafi 

verið útvíkkun á þessu hlutverki í safninu.  Auka fjölbreytni safnkostsins.“ 

Tónlistardeildin í safni A var stofnuð fljótlega eftir aldamótin þegar safnið flutti í nýtt 

húsnæðið.  Upphaf hennar má þó rekja aftur til 8. áratugarins þegar safnið fékk heilmikið 

plötusafn gefins og Ingibjörg og Sigríður töluðu báðar um að það væri sennilega enn 

grunnurinn að deildinni.  Um það sagði Ingibjörg:  „Það má kannski segja að megin 

uppistaðan séu þessar plötur.  Þessar hljómplötur sem er hérna gjöf.“  Lengi framan af 

virðist þó ekki hafa verið mikið gert við þessar plötur.  Sigríður hélt áfram að tala um 

plötusafnið og sagði:  „Það var í geymslu á hinum staðnum en það var flutt yfir sko og 

þetta eru 9000 plötur.  Það er kannski upphafið.  Það er grunnurinn.“  Í húsnæðinu sem 

safnið var í fyrir var að sögn Ingibjargar og Sigríðar engin aðstaða til að lána út úr þessu 

mikla plötusafni og ekki einu sinni hægt að hlusta á plötur úr því á staðnum.  Þar var þó 

lánuð út einhver tónlist þó að hún félli ekki undir sérstaka deild.  Ingibjörg sagði:  „Hinu 

megin vorum við sem sagt bara með svona nýjasta poppið og svona einhvern grunn af 

klassískri tónlist.  Lítið af djassi, lítið af heimstónlist en svona aðeins.“ 

4.1.1 Samantekt 

Þó að rekja megi sögu tónlistar í almenningsbókasöfnum hér á landi aftur til 6., 7. og 8. 

áratugarins hefur ekki verið um neinar eiginlegar deildir að ræða fyrr en á allra síðustu 

árum, fyrir utan í safni B þar sem strax var stofnuð sérstök deild um tónlistina.  Það 

vekur líka athygli að í söfnum A og C tengdist stofnun deildanna því að söfnin fluttu í ný 

húsnæði.  Samsetning þessara deilda er líka ólík og segja má að engar tvær deildir séu 

eins hvað varðar til dæmis það safnefni sem tilheyrir þeim.  Fjallað verður nánar um 

samsetningu deildanna í 5. kafla. 

Sé litið til sögu tónlistardeilda erlendis sést að almenningsbókasöfn hér á landi hafa 

tekið svolítið seint við sér hvað tónlist varðar.  Í Bandaríkjunum var fyrsta 

tónlistardeildin til að mynda stofnsett í almenningsbókasafninu í Boston 1895 (Sheehy, 

1994; Fairtile og Burke, 2001) og 1927 ráku 30 bandarísk almenningsbókasöfn 
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tónlistardeildir (Fairtile og Burke,. 2001).  Í Finnlandi var fyrsta tónlistardeild 

almenningsbókasafns sett á laggirnar í Tampere árið 1958 (Poroila, 2008) og 1963 í 

Danmörku (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation 

Centres, e.d.B).  Það sést því að safn B var á mjög svipuðu róli og söfnin á hinum 

norðurlöndunum.  Ef horft er til þess að 1972 var, í yfirlýsingu Menningar- og 

vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um almenningsbókasöfn, lögð áhersla 

á þörf almenningsbókasafna til að safna hljóð- og sjónrænu efni bæði til að þjóna börnum 

og fullorðnum (IFLA, 2004) söfn A og C hafi kannski fylgt tíðarandanum að því leyti, en 

sögu tónlistar hjá þeim báðum má rekja aftur til 8. áratugarins þó að sér deildir með 

tónlist hafi ekki verið stofnaðar þar fyrr en tæpum þremur áratugum síðar. 

4.2 Hlutverk gjafa í uppbyggingu safnanna 

Tónlistardeildirnar virðast að miklu leyti hafa byggst upp fyrir tilstuðlan áhugasamra 

einstaklinga en framlög frá þeim hafa í gegnum tíðina verið stór hluti af safnkostinum.  

Eins og fram hefur komið var fyrsta deildin sett á laggirnar eftir að safn B hafði erft 

heilmikið plötu- og nótnasafn auk ýmissa innanstokksmuna. 

Grunnurinn að tónlistardeildinni í safni A er heilmikið plötusafn sem safninu var 

gefið.  Þetta eru um 9000 hljómplötur og stolt deildarinnar:  „Þetta er alveg fágætt safn.  

Hérna kemur fólk alveg bara sem er að safna plötum og er alveg bara með stjörnur í 

augum.“ sagði Sigríður. 

Safn C fékk líka mjög veglega tónlistargjöf um miðjan 9. áratuginn.  „Við fengum 

reyndar mjög stóra gjöf í upphafi sko“ sagði Friðrik.  Safnið var að vísu farið að kaupa 

inn tónlistarefni nokkru áður en þessi gjöf kom svo að það er varla hægt að tala um að 

hún marki upphaf deildarinnar eins og arfurinn sem safn B fékk gerði þar. 

4.2.1 Samantekt 

Það sem vekur athygli er að þegar horft er til tónlistarefnis í þremur stærstu söfnunum, 

söfnum A, B og C er hve stóran þátt framlög frá einstaklingum hafa leikið í gegnum 

tíðina.  Öll söfnin þrjú hafa fengið mjög veglegar tónlistargjafir og í safni B var 

tónlistardeild beinlínis sett á laggirnar í tengslum við þessa miklu gjöf.  Frumkvæðið að 

því að söfnin fóru að bjóða upp á tónlistarefni kemur því að nokkru leyti frá 

áhugasömum einstaklingum fremur en söfnunum sjálfum.  Þetta er að vissu leyti í takt 

við það sem gerðist í Bandaríkjunum mörgum áratugum fyrr.  Til að mynda fór 
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almenningsbókasafnið í New York að safna tónlist eftir að hafa erft mikið tónlistarsafn 

árið 1888 (Sheehy, 1994).  Í grein Hausfater (2000) kemur líka fram að tónlistardeildir 

almenningsbókasafna í Frakklandi hafi að miklu leyti byggst upp á tilviljanakenndan hátt 

fyrir tilstuðlan gjafa. 
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5 Safnkostur 

Flest almenningsbókasöfnin á höfuðborgarsvæðinu lána út tónlist og myndefni 

(kvikmyndir).  Það er þó mjög misjafnt hvar þetta efni lendir í skipulagi safnanna og í 

raun má segja að engin tvö söfn séu eins að þessu leyti.  Stærri söfnin, söfn A, B og C 

reka sérstakar deildir sem eru reyndar mjög ólíkar að uppbyggingu en í þeim smærri er sá 

háttur hafður á að einhver tekur að sér að sjá um þetta efni án þess að í kringum það sé 

stofnuð sérstök deild. 

5.1 Ólíkar tónlistardeildir 

Samsetning safnkosts tónlistardeilda almenningsbókasafna hér á landi er ólík eftir 

söfnum.  Tónlistin tilheyrir reyndar aðeins sérstökum deildum í þremur stærstu söfnunum 

sem voru heimsótt, söfnum A, B og C.  Aðeins í einu safnanna, safni B, er starfrækt 

tónlistardeild sem eingöngu er með tónlistarefni.  Í hinum tveimur söfnunum, söfnum A 

og C, er um blandaðar deildir að ræða.  Í safni C er deild sem inniheldur bæði tónlist og 

myndefni, svo sem kvikmyndir og þess háttar, en í safni A er deildinni ætlað að ná utan 

um listir almennt að bókmenntum frátöldum.  Í smærri söfnunum, söfnum E og F er ekki 

beinlínis um neinar deildir að ræða, heldur er sá háttur hafður á að ákveðinn starfsmaður 

sinnir þessu með öðru.  Safn D hefur svolitla sérstöðu, en þar hefur enginn ákveðinn 

starfsmaður það hlutverk að sjá um tónlistarefni. 

Efnið í deildunum er því nokkuð fjölbreytt, eða hljómplötur, geisladiskar, DVD-

mynddiskar, myndbönd, nótur, raddskrár, bækur og blöð um tónlist, leiklist og myndlist.   

Sigríður, deildarstjóri tónlistardeildar í safni A, lýsti safnkostinum svona í deildinni 

sem hún starfar: 

Það er sem sagt myndlist og listasaga og allt sem því við kemur.  Vatnslita og 

olíumálun, teiknun, grafík og bækur um listamenn.  Nú allt um kvikmyndir ... og 

náttúrulega bækur um tónlist líka ... leiklist, ballett, myndbönd, DVD og allt sem 

við kemur því. 
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Eitthvað af nótum er líka í deildinni en að vísu mjög lítið: „Það væri kannski helst að 

það vantaði“ sagði Sigríður og Ingibjörg bætti við: „Það er bara ekki til.“  Þarna er því 

um mjög fjölbreytta deild að ræða, sem ætlað er að ná utan um flestar tegundir lista.  

Deildirnar í hinum söfnunum eru ekki byggðar svona upp. 

Friðrik, deildarstjóri tónlistardeildar í safni C, sagði að deildin hjá sér væri: „Blönduð 

deild“ eins og hann orðaði það: „Þetta er tón- og mynddeild, þannig að við kaupum inn 

b-myndir.“  Hann taldi svo upp: 

það sem er hérna er efni um tónlist og um bíómyndir, kvikmyndasaga, ævisögur 

leikara, kvikmyndagerðarfólks, ævisögur tónlistarfólks og svo erum við með 

hérna náttúrulega bækur um tónlist og kvikmyndir.  Og við erum með hérna 

náttúrulega geisladiska og mynddiska sem eru að taka yfir núna af VHS-inu. 

Friðrik sagði að safnið ætti talsvert af nótum og raddskrám.  Í deildinni eru líka vínyl-

plötur. Friðrik sagði: „Það stóð til að henda kannski gömlu plötunum, LP plötunum, 

vínyl-plötunum, en við biðum aðeins með það, svo kom í ljós að það var smá eftirspurn 

eftir þessu.“  Lítið er til af snældum í deildinni, en það litla sem er til hefur komið sem 

fylgiefni með kennsluefni.  Eitthvað af magamiðlunardiskum eru þarna en ekki mikið.  

Um það sagði Friðrik: 

Það var búist við miklu meira, að það yrði miklu meiri bylting í 

margmiðlunardiskum heldur en kom í ljós.  Þannig að við byrjuðum að kaupa 

margmiðlunardiska en svo þegar netið kom og svona þá var ekki nógu mikil 

framleiðsla á þessu. 

Í safni B, vinnustað Alfreðs, er þessu öðruvísi háttað.  Hann vinnur í safni þar sem 

tónlistardeildin er mjög stór og tónlistarefni er algjörlega aðskilið frá öðru efni.  Þegar 

hann var spurður út í samsetningu deildarinnar sagði hann þetta vera alveg aðskilið og 

hann sagði að ástæðan væri sú að þetta væri það stórt.  Alfreð sagði:  „Bara tónlistin hún 

er alveg nægilega stór til að vera alveg sjálfstæð.  Enda býð ég nú ekki í það ef ég þyrfti 

að fara að hugsa um bíómyndir líka.“  Alfreð kaupir að vísu líka myndefni.  Hann sagði: 

„Ég kaupi svona helst tónleikaefni í poppi og rokki ... í klassíkinni þá eru það mikið 

óperur,“ sem hann sagði að væru sérstaklega hentugar á DVD af því að það gerði það svo 

miklu auðveldara til dæmis að fylgjast með textanum.  Hann sagðist svo einnig kaupa 

heimildarefni, bæði sögulegt og nýtt.  Alfreð talaði um að í deildinni væru eitthvað 
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rúmlega 30.000 eintök af diskum og hljómplötum.  Hann taldi einnig upp nótnabækur og 

tónlistarbækur og svo 78 snúninga plötur sem eru í geymslu í kjallaranum. 

Smærri söfnin þrjú, söfn D, E og F reka ekki sérstakar tónlistardeildir þótt þau láni út 

tónlist.  Þau eiga kannski nokkur hundruð diska.  „Hvort við séum með tvö-, þrjúhundruð titla“ 

giskaði Páll á, en hann er forstöðumaður safns E.  Páll talaði líka um að í safninu væru: „Bara 

diskar, ekki plötur“ og „nótur per se er ekki eitthvað sem við fáum“ sagði hann. 

Í safni F, sem Rebekka starfaði, hafði áður verið starfrækt tónlistardeild.  Hún er nú 

flutt í stærra safn, en þau héldu þó einhverju af  geisladiskunum eftir.  Hún sagði:  „Við 

vildum ekki alveg sleppa klassíkinni og þessu.  Bara að hafa brot af svona, ja eitthvað af 

öllu.  Við vildum ekki alveg gefa það frá okkur.“ 

Ósk var forstöðukona safns D.  Það lánar út eitthvað af geisladiskum en kaupir þá 

ekki lengur inn.  „Við höfum núna all lengi ekki keypt inn neitt af hljómdiskum“ sagði 

hún.  Safnið kaupir hins vegar enn inn nótur.  Staðfest var í símtali við eftirmann Óskar 

haustið 2010 safnið er ekki farið að kaupa inn diska, en fær eitthvað af þeim gefins. 

5.1.1 Samantekt 

Þar sem tónlistardeildirnar eru svo ólíkar að stærð og samsetningu má segja að starfsfólki 

þeirra sé ólíkur vandi á höndum þegar velja á efni inn í deildirnar.  Eins og fram hefur 

komið er það aðeins í safni B sem um hreina tónlistardeild er að ræða.  Annars staðar eru 

deildirnar blandaðar eða ekki um eiginlega deild að ræða.  Það er því misjafnt hvort 

einungis þarf að hugsa um tónlist eða hvort að starfsfólk þarf að hafa sérþekkingu á 

öðrum þáttum, eins og kvikmyndum eða listum almennt þegar efni er keypt inn í safnið. 

5.2 Innkaup 

Hér verður rýnt nánar í það hvaða aðferðum söfnin beita við að velja og kaupa tónlist.  

Fjallað er um það hvort til staðar sé skrifleg stefna um uppbyggingu safnkosts, hvar efnið 

er keypt, hvernig það er valið. 

5.2.1 Engin innkaupastefna, persónulegt mat 

Söfnin sem heimsótt voru áttu það öll sameiginlegt að ekkert þeirra notaðist við skriflega 

stefnu um uppbyggingu safnkosts, að minnsta kosti ekki hvað tónlist varðaði.  Innkaupin 

réðust því að miklu leyti af persónulegu mati þeirra sem þar störfuðu.  Páll lýsti 

veruleikanum í safni E svona: 
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Reyndar er eitt sem alveg má koma fram að í safninu er ekki til nein 

aðfangastefna í raun og veru um eitt eða neitt.  Auðvitað kaupum við inn og 

notum okkar aðferðir en formleg stefna er ekki til.  Hún er bara í höfðinu á 

Frikka varðandi músíkina. 

Hann nefndi svo í framhaldinu að unnið væri að því að koma á skriflegri stefnu:  „... 

en nú er verið að setja hana bara hreinlega niður á blað“ sagði hann.  Friðrik í safni C 

kom einnig aðeins inn á þetta atriði: 

Það er sérstakur hópur hérna innan safnsins sem er að fara að setja niður á blað 

uppbyggingu safnkosts.  Svona það sem kallast á enskri tungu written collection 

development. 

Alfreð sagði þegar hann var spurður út í stefnu í safni B:  „Stefnan er eiginlega það 

sem ég hef mótað mér að hér sé aðgengilegt, allt það sem þarf að vera“ og hann bætti 

við:  „Það er náttúrulega mitt mat sem verður að ráða.  Það er enginn annar til þess að 

taka þær ákvarðanir og það sem mér finnst þurfa að vera til, það er keypt.“  Þegar hann 

var spurður nánar út í það hvað þyrfti að vera til sagði hann: 

Ef við tölum um klassíska tónlist.  Þá verður að vera til það sem hefur staðist 

tímans tönn.  Getum sagt það sem menn eru ennþá að hlusta á, sem var samið 

fyrir 400 árum síðan.  Það verður helst að vera til.  Það er eiginlega ekki hægt að 

komast hjá því og maður má ekki hugsa um vinsældir.  Þetta er ekki vídeóleiga. á 

frjálsum markaði.  Maður verður að hugsa ok þetta gæti orðið aktúelt einhvern 

tíma.  Gæti einhvern vantað þetta?  Gætum gert einhvern kúnna úti í bæ mjög 

hamingjusaman með því að eiga þetta til. 

Hann bætti svo við:  „Fyrir utan það að við erum náttúrulega að safna hlutum eins og 

safn er.  Við erum að eiga hluti fyrir komandi kynslóðir.“ 

Aðeins Páll og Friðrik töluðu um að einhvers konar formleg stefna um uppbyggingu 

safnkosts væri í vinnslu.  Annars staðar var yfirleitt talið upp hvað keypt væri þegar spurt 

var út í aðfanga- eða innkaupastefnu. 

Þegar haft var samband við Friðrik og Pál haustið 2010 staðfestu þeir báðir að búið 

væri að samþykkja stefnuna.  Þeir sögðu þó að hún hefði ekki verið kynnt sérstaklega 

fyrir þeim sem sæju um innkaup á tónlist og Friðrik bætti við að hún byggði á þeim 
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aðferðum sem hvort sem er hefðu verið notaðar fyrir og þeir þekktu.  Páll sagði stefnuna 

ekki hafa verið tekna formlega í notkun þó að hún væri svo gott sem tilbúin. 

5.2.2 Hvernig er efnið valið? 

Söfnin beita nokkuð svipuðum aðferðum við val á efni.  Það er að segja að reyna að 

fylgjast með og kaupa eftir því.  Þau tengja innkaupin oft einhverju sem er að gerast, eins 

og komu erlendra hljómsveita til landsins. 

Alfreð sagði nokkuð nákvæmlega frá því hvaða aðferðum hann beitti við að velja 

efni.  Hann sagði:  „Ég sé um þetta einvörðungu og er þá í innkaupum og stefnumótun að 

fylgjast með hvað er að gerast bæði hér heima og erlendis auðvitað og hlusta og kaupa 

inn.“  Alferð ver sennilega mestum tíma viðmælenda í að kafa ofan í efnið og velja.  

Hann lýsti valferlinu hjá sér á eftirfarandi hátt: 

Ég fylgist náttúrulega með öllum tegundum tónlistar, bæði í dægurtónlistinni og 

heimstónlist, sem sagt svona tónlist frá öðrum heimshlutum heldur en 

Bandaríkjunum og Bretlandi ... Til dæmis voru heimtónlistarverðlaun breska 

útvarpsins veitt núna á laugardaginn var.  Ég er búinn að setja saman lista og er 

að gera pöntun um allt það sem var tilnefnt og allt það sem fékk verðlaun.  Þetta 

hef ég gert þrisvar sinnum og þessir diskar hafa allir orðið mjög vinsælir hérna ... 

í klassíkinni sömu leiðis þar verður maður að fylgjast vel með.  Þetta er svo stórt 

svið.  Gífurlega umfangsmikið.  Við erum jú að tala um músík þúsund ára sko og 

þar verður maður virkilega að vera með á nótunum til þess að fá inn það sem er 

mikilvægt.  Eins með að það náttúrulega mega ekki vera göt í músíkinni, það má 

ekki, það má ekki vanta nauðsynlega hluti. 

Alfreð hélt áfram og sagði: 

Þegar maður kemur svo að poppinu.  Það er svolítið erfiðara.  Það er meiri 

línudans þar vegna þess að þar veit maður í rauninni ekkert um það hvað lifir og 

hvað ekki.  Maður verður samt að vera með puttann á púlsinum sko.  Maður 

verður að vita hvað er talað um.  Maður verður að lesa gagnrýni í blöðunum.  

Maður verður að fylgjast með tónleikahaldi til dæmis erlendra hljómsveita sem 

koma hingað.  Maður verður að tryggja að það sé eitthvað aðgengilegt af 

svoleiðis músík. 
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Enn bætti Alfreð við:  „Til þess að fylgjast með þessu öllu saman þá verður maður 

náttúrulega að vera duglegur að lesa tímarit.“ 

Friðrik talaði um að nánast allt íslenskt efni væri keypt í safn C.  Hvað annað efni 

varðar talaði hann um að hann leitaði eftir ráðgjöf bæði meðal starfsfólks safnsins og 

utanaðkomandi aðila.  Hann sagði: 

Það er fólk sem hefur áhuga á tónlist.  Ég meina fólk sem er að koma hérna í 

sumarvinnu ... [það] hafa verið tónlistarkrakkar sem eru jafnvel sjálfir í útgáfu ... 

og líka yngra fólk sem hefur verið hérna, þá reynir maður að notfæra sér það og 

svo líka eldra starfsfólk sem maður veit að hefur áhuga á tónlist sko. 

Hann lýsti þessari ráðgjöf svolítið nánar og tók dæmi: 

Nú vantar okkur til dæmis harmonikkutónlist skulum við bara segja.  Þá leitum 

við líka til ráðgjafa utan safnsins sem við vitum að hafa sérþekkingu á þessu 

sviði tónlistar.  Við erum með ráðgjafa í heimstónlist til dæmis sem hefur reynst 

okkur ágætlega.  

Friðrik notar líka tímarit, netið og fleiri aðferðir til þess að fylgjast með.  Hann bætti 

við:  „... og svo fer maður náttúrulega á Netið og fylgist með því sem er að koma út.  Við 

kaupum tónlistartímarit hérna líka og maður les þau svolítið sko.“ 

Söfn C, E og F tengjast öll innbyrðis og starfrækja sérstakan tónlistarhóp þar sem 

fram fer meðal annars stefnumörkun á því hvað er keypt í hvaða safn.  Óttar í safni E 

talaði um að safnið væri nýfarið að kaupa erlenda diska.  Það kaupir þá minna af 

íslenskum diskum en velur einhverja erlenda í staðin.  Hann sagði:  „Við ætlum að reyna 

að velja og hafna þar [íslenskum diskum] og geta þá keypt eitthvað útlent í staðinn.“  

Hann talaði um samvinnuna í hópnum og sagði meðal annars:  „Það sem við ætlum að 

reyna að gera er að kaupa ekki erlenda diska sem eru mikið til fyrir [í söfnum C og F].“  

Hann bætti við að hann reyndi að velja eitthvað eftir listum sem birtast í 

tónlistartímaritum.  Hann sagði  „Frikki var búinn að taka saman lista svona eins og úr Q 

og Rolling Stone og einhverjum fleiri blöðum, sem sagt lista yfir bestu plötur allra tíma 

og bestu plötur ársins 2003 og 4 eitthvað svoleiðis og ég skoðaði það nú eitthvað sjálfur 

líka.“  Hvað íslensku útgáfuna varðar sagði Óttar:  „Núna er þessu þannig háttað að 

Frikki sendir okkur lista yfir það sem er að koma út og biður okkur um að velja það sem 

við viljum fá hingað.“  Rebekka lýsti innkaupunum í safn E mjög svipað, enda tilheyri 
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það safn sama hópi.  Um valið á íslensku diskunum sagði hún:  „Svo í innkaupum sko í 

þessu teymi þá getum við ráðið“ og hún bætti við:  „... sem sagt, það er listi.“ 

Í sumum söfnunum var talað um að eitthvað væri keypt inn eftir óskum lánþega.  

Sigríður sagði:  „... oft koma óskir um svona hluti líka frá lánþegum“ og Ingibjörg bætti 

við:  „... og þá er yfirleitt orðið við þeim óskum svo framarlega að þær séu raunhæfar.“  Í 

safni C er líka reynt að verða við óskum lánþega eftir fremsta megni:  „Svo eru 

náttúrulega innkaupatillögur frá lánþegum og þá reynum við að svara þeim eftir bestu 

getu, við kaupum náttúrulega ekki allt sko.“ 

5.2.3 Fyllt í göt 

Í tveimur viðtalanna, í söfnum A og B, kom fram það sjónarmið að tónlistin myndaði 

einhvers konar samfellu.  Þar sem þessi söfn hefðu verið vanrækt um tíma tóku 

núverandi umsjónarmenn til við að fylla upp í göt sem hefðu myndast.  Ingibjörg talaði 

um að eftir að tónlistardeildin þar sem hún starfar var stofnuð í þeirri mynd sem hún er í 

dag hafi fyrsta verk á dagskrá verið:  „Að fylla upp í gloppur“ og Alfreð talaði um að 

ekki mættu vera: „Göt í músíkinni,“ eins og hann orðaði það.  Hann sagði:  „Ég hef verið 

að vinna svolítið skipulega í að stoppa í þessi göt sem höfðu myndast.“  Áður en hann tók 

við deildinni hafði hún verið án umsjónarmanns í tólf ár og á því tímabili hefðu þessi göt 

myndast sem hann sagði að væri alveg eðlilegt og hann bætti við:  „Því að ef fólk er ekki 

fókuserað akkúrat á svona vinnu og kannski margir aðilar sem sjá um það þá verður 

náttúrulega aldrei nein samfella í innkaupum og stefnu.  Menn verða að geta einbeitt sér 

að þessu.“  Þegar talað var um að fylla í gloppur eða göt var aðallega átt við að eiga 

þyrfti öll helstu verk ákveðinna klassískra tónskálda sem viðmælendur verða að vera til. 

5.2.4 Hvar er tónlist keypt? 

Þegar grennslast var fyrir um það hvar söfnin keyptu tónlist kom í ljós að ekkert þeirra er 

bundið að því að kaupa hana á einhverjum ákveðnum stað.  Eiginlega er hún bara keypt 

þar sem hún fæst:  „Það er í raun og veru bara alls staðar“ sagði Óttar þegar hann var 

spurður hvar safn E keypti sína tónlist og Páll bætti við:  „Við höfum þrætt auðvitað 

útsölur svolítið.“  Friðrik sagði að safn C reyndi nú orðið að kaupa íslenska tónlist beint 

af útgefendum:  „Áður fengum við þetta sent úr einum eða tveimur plötubúðum en núna 

reynum við að kaupa meira bara beint af útgefendum.“ 
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Í tveimur safnanna kom fram að þau stóluðu svolítið á verslun sem heitir 12 tónar.  

„Það er mikið keypt í 12 tónum“ sagði Sigríður um það hvar safn A kaupir aðallega 

tónlist og Ingibjörg bætti við:  „Við kaupum klassíkina aðallega þarna í 12 tónum.“  

Alfreð stólar einnig mikið á 12 tóna bæði hvað varðar innkaup og ráðgjöf.  Hann var 

reyndar eini aðilinn sem talaði um einhvers konar óformlegt samkomulag um það við 

hvern væri verslað.  Hann sagði: 

Við kaupum yfirleitt allt efni í gegnum verslun í Reykjavík sem heitir 12 tónar og 

þeir sjá svo um að útvega frá öðrum innflytjendum.  Með því að beina viðskiptum 

aðallega á einn stað þá hefur maður eiginlega svona skotleyfi á þá varðandi aðra hluti 

sem eru erfiðari.  Sem sagt bæði með ráðleggingar og sérpantanir og svoleiðis lagað.  

Það er mjög mikils virði að hafa svona bakhjarl sem maður getur leitað til í svona 

málum sko.  Því að þeir eru að sinna allri tegund tónlistar eða flestri og það er mjög 

gott fyrir okkur að hafa þá.  En ég er ekki bundinn af því beinlínis sko.  Þessi 

samningur ... ég veit nú ekki hversu hátíðlegur hann er.  Ég er ekki svo bundinn að 

ég geti ekki farið annað og það er þeim algjörlega að meinlausu að ég fari í 

innkaupaferðir á fleiri staði en það er samt mikilvægt fyrir okkur hérna að hafa þá 

góða.  Af því að þeir hjálpa okkur svo mikið. 

Alfreð er líka eini aðilinn sem pantar tónlist frá útlöndum.  Það á helst við um 

ákveðnar tegundir tónlistar sem hann segir plötubúðirnar hér á landi ekki sinna nógu vel.  

Hann sagði þó oft vera óhagstæðara að panta að utan en það lítur út fyrir í fyrstu:  „Ég 

geri það einstaka sinnum [pantar frá útlöndum] og það er ágætt ef það væri bara ekki 

fyrir póstþjónustuna hérna sem er náttúrulega alveg skelfileg.  Þetta er svo dýrt...“  Hér 

var Alfreð að vísa til þess að greiða þarf toll, virðisaukaskatt og tollmeðferðargjald af 

sendingunum hér á landi.  Hann sagði frá síðustu pöntun sinni frá útlöndum og sagði: 

Ég pantaði einmitt hérna alheimstónlistardiska.  Verðlaunadiska BBC í fyrra.  

Lagði inn pöntun fyrir 30 diskum hjá Amazon.  Ég fékk þetta í sjö pakkningum 

ef ég man rétt ... og í hvert skipti þurfti ég að borga x mikið í umsýslugjald, 

tollmeðferðargjald og guð veit hvað þannig að þetta var orðið mjög óhagstætt á 

endanum. ....  En ég neyddist til þess að gera þetta vegna þess að þetta er þáttur 

sem menn sinna frekar illa hérna, sem sagt heimstónlistin.  Heimstónlist og jazz.  

Það er eiginlega verst ástand þar.  Það þarf maður að kaupa mikið beint. 
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Eins og fram hefur komið kaupir safn D ekki lengur inn neina tónlist á diskum og að 

sögn Óskar strandar það á mannskap til að skrá efnið.  Hins vegar er enn eitthvað keypt 

af nótum og þá eru þær pantaðar í að utan.  Ósk sagði: 

Við kaupum allt okkar efni frá svona miðstöðvum.  Eins og Bibliotek centralen í 

Svíþjóð, og í þessum löndum eru þessar miðstöðvar og það er svo þægilegt að 

versla við þær og þegar að það koma nótur, eftir norræna höfunda, það er 

náttúrulega óskaplega margt sem að ekki er norrænt sem að er í boði hjá þeim.  

En sé það eftir norræna höfunda þá kaupum við það gegnum miðstöðvarnar. 

Ósk sagði þó stundum ekki vera neitt nótnaefni á boðstólnum vikum saman svo að 

innkaup á nótum væru svolítið tilviljanakennd. 

5.2.5 Gjafir 

Ekki er óalgengt að lánþegar eða aðilar úti í bæ gefi bókasöfnum efni í safnkostinn.  Eins 

og kom fram í kafla 4.2 eru gjafir stór hluti safnkosts í sumum söfnunum og þau hafa 

jafnvel byggst upp eftir að hafa í upphafi fengið stórar gjafir.  En gjafir eru alltaf að 

berast og í nokkrum safnanna var talað um þær sérstaklega. 

Ósk í safni D talaði til dæmis um að safnið keypti ekki lengur inn neina tónlist á diskum en 

að stundum bærust gjafir.  Hún sagði:  „Við höfum núna all lengi ekki keypt inn neitt af 

hljómdiskum, þeir hafa þá borist sem gjafir.“  Friðrik talaði um að í skriflegu stefnunni sem 

væri í vinnslu um uppbyggingu safnkosts væru gjafir eitt af því sem væri tekið fyrir og Alfreð 

talaði þó nokkuð um gjafir sem bærust safni B.  Alfreð lýsti þessu nánar svona: 

Við fáum líka heilmikið af gjafaefni.  Fólk kemur með gömlu plöturnar sínar.  Ég 

er nú reyndar kominn soldið á grensuna að því leyti.  Því að menn hafa svolitla 

tilhneigingu kannski sumir til þess að líta á þetta sem svona útstöð Sorpu.  Þú 

veist í stað þess að henda því þá er þessu hent hér inn en það ætti í rauninni að 

henda því vegna þess að þetta er margt svo lélegt að það er ekki nokkrum manni 

bjóðandi sko. 

Alfreð tók þó fram að þetta ætti alls ekki við um allar gjafir:  „En stundum fáum við 

virkilega fínar gjafir,“ sagði hann.  Hann hélt áfram og tók sem dæmi gjöf sem safninu 

hafði borist nokkru áður:  „Við fengum einmitt hérna fyrir tveimur árum síðan gefins 

algjörlega ónotað nánast sett af öllum Bítlaplötunum sem er náttúrlega mjög mikils virði 

fyrir okkur, því að þær voru farnar að tína tölunni tals talsvert mikið.“  Þegar hann var 
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svo spurður hvort þetta væri allt lánað út sagði hann:  „Já, já.  Það er prinsipp sko.“  

Annars staðar í viðtalinu sagði hann frá gömlum illfáanlegum plötum.  Hann lagði 

áherslu á mikilvægi þess að allt væri til útláns og sagði:  „Við höldum í þetta gamla hérna 

og viljum ekki pakka þessu inn í sellófan og loka inni í skápum.“  Friðrik kom reyndar 

líka inn á mikilvægi þess að allt væri til útláns, en frá svolítið öðrum forsendum.  Safn C 

hafði nefnilega fengið gjöf með þeim kvöðum að ekki mætti lána efnið út.  Hann sagði:  

„Eins og með allar gjafir þá er svolítið tvíeggjað sko.  Það hefur ekki verið lánað út úr 

þessu.  Lítið sem ekkert og á meðan að ekki er lánað út úr þessu og það eru ákveðnar 

svona smá kvaðir á þessu, þá er þetta svolítið dautt efni.“ 

5.2.6 Samantekt 

Söfnin sem heimsótt voru áttu það sameiginlegt að ekkert þeirra studdist við skriflega 

stefnu um uppbyggingu safnkosts.  Í tveimur viðtalanna kom þó fram að slík stefna væri í 

vinnslu og hefur hún nú verið samþykkt, þó að hún hafi ekki verið kynnt sérstaklega fyrir 

þeim sem sjá um innkaup á tónlist.  Þrátt fyrir stefnuleysið kom í ljós að söfnin höfðu 

flest eða öll einhverja stefnu.  Þetta kemur alveg heim og saman við það sem kemur fram 

hjá Evans og Saponaro (2005) um að stór hluti bókasafna styðjist ekki við skriflega 

stefnu um uppbyggingu safnkosts en hafi samt traustan safnkost.  Safnkosturinn byggi þá 

oft á starfsfólki sem sé skuldbundið söfnunum og safnkosti þess.  Oftar en ekki hafi þeir 

stefnu.  Hún sé bara ekki til á blaði. 

Alfreð sagði til að mynda:  „Stefnan er eiginlega það sem ég hef mótað mér að hér sé 

aðgengilegt.“  Hann lýsti því svo nokkuð nákvæmlega hvaða aðferðum hann beitti við að 

velja efnið.  Friðrik og Óttar lýstu því líka hvaða aðferðum þeir beittu við að velja efni og 

í ljós kom að allir höfðu þeir einhverja stefnu.  Hún var bara ekki til á blaði. 

Skrifleg stefna hjálpar til við að tryggja einhverja samfellu og stöðugleika í uppbyggingu 

safnkosts þrátt fyrir breytingar á starfsliði og fjármögnun (Evans, 1987).  Þegar Alfreð tók 

við tónlistardeildinni í safni B hafði hún verið án sérstaks umsjónarmanns í tólf ár.  Annað 

starfsfólk safnsins hafði reynt að sinna deildinni meðfram öðrum störfum.  Þegar Alfreð lýsti 

ástandinu sagðist hann hafa verið að vinna skipulega að því að stoppa í göt sem höfðu 

myndast og að ef fólk væri ekki fókuserað á þetta yrði engin samfella í innkaupum og stefnu.  

Í þessu tilviki hefði góð stefna um uppbyggingu safnkosts dregið úr hættunni á að þessi göt 

sem Alfreð talaði um mynduðust. 
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Þrátt fyrir að söfnin hefðu enga skriflega stefnu um uppbyggingu safnkosts byggði 

viðhorfið eða hugmyndafræðin sem stuðst var við óneitanlega að einhverju leyti á fimm 

lögmálum Ranganathans:  1. Bækur eru til þess að nota þær,  2. bók fyrir sérhvern 

lesanda.  3. lesanda fyrir sérhverja bók.  4. spara tíma lesandans og 5. bókasöfn eru 

lifandi stofnanir (Ranganathan, 1931).  Alfreð lagði til að mynda áherslu á að allar plötur 

væru til útláns og Friðrik talaði um að það sem ekki væri til útláns væri dauður 

safnkostur.  Flest söfnin lögðu áherslu á að vera ekki með eina tegund tónlistar, heldur að 

hafa svolítið breitt svið. 

5.3 Kynningamál 

Þegar spurt var hvernig tónlistardeildirnar eða tónlistin væri kynnt kom í ljós að mjög 

lítið er um skipulagða kynningarstarfsemi.  Oft var litið á að þetta fylgdi bara almennri 

kynningu á söfnunum frekar en að tónlistin væri kynnt eitthvað sérstaklega.  Viðhorfin 

voru þó nokkuð misjöfn og greinilegt að flestir höfðu eitthvað hugsað út í kynningarmál 

þó að lítið hefði kannski verið gert. 

Alfreð talaði um þörf væri á að kynna tónlistardeildina en sagði skort á fjármunum til 

kynningarstarfsemi koma í veg fyrir að það væri gert.  Hann sagði: 

Það er enginn peningur fyrir auglýsingum eða neitt, en auðvitað er besta 

auglýsingin eins og. þetta er nú gömul klisja sko, að kúnnarnir eru ánægðir og ég 

hef nú svona ákveðin tengsl við tónlistarlífið sjálfur þannig að það hjálpar 

kannski eitthvað ... en það eru engir peningar sem er veittir í það.  En það þyrfti 

að vera og ég finn það bara maður verður virkilega að vekja á sér athygli.  Því 

það er nefnilega fjöldi fólks sem veit ekkert af þessu. 

Í safni A var talað um að fara út í einhverja kynningu en að það hefði ekki verið gert 

hingað til.  Ingibjörg sagði:  „Já bara eins og með safnið í heild.  Það þarf að kynna 

hverja deild fyrir sig og svona prentum [við] kannski út einhverja bæklinga“ og Sigríður 

bætti við:  „Ætli við auglýsum þetta ekki bara á heimasíðunni og svo er þetta náttúrulega 

auglýst í bæjarblöðunum og svona.  Það eru náttúrulega alltaf vissar auglýsingar sem eru 

í gangi.“  Viðhorfið hjá Páli var svipað.  Það er að segja að þetta fylgdi bara annarri 

kynningu á safninu.  Hann sagði:  „Við höfum svolítið lagt áherslu á að taka þátt svona 

uppákomum og öðru sem hefur verið í hverfinu.  Við höfum auglýst í [hverfisblaðinu] 
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reglulega og reynt bara að höfða til fólks á allan þann hátt sem við getum...“  Páll var hér 

að tala um kynningu á safninu í heild en ekki tónlistinni sérstaklega. 

Friðrik sagði að það mætti örugglega gera meira af því að kynna deildina en að útlánin 

hefðu bara verið svo mikil hingað til að þess hefði kannski ekki þurft.  Hann sagði eitthvað 

hafa verið reynt að vera með uppákomur en að húsnæðið hentaði illa og svo bætt hann við:  

„En það bara kostar allt mjög mikið ef þú ætlar að vera með uppákomur í tónlist.  Það er 

allt mjög dýrt í sambandi við það.“  Hann hélt áfram og sagði: 

Það hafa verið uppi alls kyns hugmyndir í gegnum tíðina, að vera með einhverja 

fasta tónlistarraðir og eitthvað svoleiðis í sambandi við til dæmis heimstónlist.  

Vera með opna senu og fá tónlistarnema með sér það er að segja og eitthvað 

svoleiðis.  Af einhverjum ástæðum hefur þetta aldrei komist í ákveðinn farveg.  

Við vorum svolítið meira með það fyrst að fá fólk til að koma hérna.  Eins og ég 

segi þetta bara kostar svolítið mikið sko.  Það er enginn vandi að gera svona ef 

þú hefur nóga peninga en ef þú ætlar virkilega að fara að byggja upp svona, þá 

þarftu einhverja hundraðþúsundkalla á ári. 

Kynningarnar felast kannski helst í útstillingum og að hafa eitthvað nýtt á 

boðstólnum.  Í heimsókn í safn C þar sem ég fékk skipulagða kynningu á starfseminni 

sýndi Friðrik mér útstillingastand sem sérstaklega var hugsaður til kynningar á 

tónlistardeildinni.  Alfreð sagðist leggja árherslu á að fólk sæi einhverja breytingu þegar 

það kæmi:  „Mér finnst mjög mikilvægt þegar fólk kemur hérna inn að það sjái að 

eitthvað hafi breyst síðan síðast, það er eitthvað nýtt komið.“  Kynningarnar eru því í 

þessum tilvikum útstillingar fyrir fólk sem er komið inn í safnið og eru því kannski frekar 

kynningar á því efni sem þar er að finna en á tónlistardeildunum sem slíkum. 

5.3.1 Samantekt 

Kynningarstarfsemi á tónlistardeildum safnanna sem heimsótt voru var mjög í samræmi 

við það sem fram hefur komið í fyrri rannsóknum á kynningarstarfsemi bókasafna.  Í 

grein Karítasar Kvaran (1997) í Bókasafninu kemur fram að markaðsáætlanir og aðrar 

formlegar áætlanir tíðkist ekki á íslenskum bókasöfnum.  Jafnframt kom fram að þær 

aðferðir sem notaðar væru til kynningar væru til dæmis kynningarbæklingar og 

skipulagðar uppákomur.  Báðar þessar aðferðir nefndu viðmælendur sem leiðir til að 
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kynna tónlistardeildirnar.  Ekki var um neina markvissa kynningu fyrir skilgreinda 

markhópa að ræða. 

Í rannsókn Dorney og McKnight (2004) var kannað hvernig bókasöfn í Bretlandi 

kynntu þá þjónustu sem sneri að tónlist.  Þar kom fram að útstillingar úr safnkosti var sú 

leið sem langmest var notuð.  Annað sem nefnt var voru bæklingar, auglýsingar í blöðum 

og ýmsar uppákomur.  Allt eru þetta leiðir sem nefndar voru hér að ofan.   
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6 Notendur 

Í þessum kafla er fjallað um notendur tónlistardeilda almenningsbókasafna.  Greindir eru 

fimm mismundandi hópar notenda eftir því hvernig þeir nota deildirnar.  Einn þessara 

hópa, unglingarnir, er að mati viðmælenda að hverfa og kafað er ofan í þær skýringar 

sem þeir töldu liggja að baki því.  Að lokum er svo hlið notendanna sjálfra skoðuð og 

greint frá því hvað þeir sögðu sjálfir um notkun sína á söfnunum. 

6.1 Hópar notenda 

Í grófum dráttum má greina fimm meginhópa sem nota tónlistarefni á 

almenningsbókasöfnum.  Á hópana hef ég reynt að finna lýsandi heiti sem annað hvort 

tengjast athöfnum eða einkennum hópsins.  Hóparnir eru unglingar, grúskarar, 

tónlistarfólk, tónlistaskólar, sem á bæði við um kennara og nemendur, og hagnýtir 

notendur.  Þessi hópar nota tónlistarefni safnanna á ólíkan hátt og í ólíkum tilgangi.  Þeir 

skarast þó þannig að hver einstaklingur getur tilheyrt fleiri en einum hópi, jafnvel öllum.  

Hér verður fjallað um hvern hóp fyrir sig og hvernig hann notar tónlistarefni safnanna. 

6.1.1 Unglingar 

Í öllum söfnunum, utan einu, var talað um unglinga sem sérstakan notendahóp.  Þessi 

hópur var hvergi skilgreindur neitt nánar.  Páll í safni E talaði til dæmis um: „Yngra 

fólkið“, „unga fólkið“ og „krakkana“ og var í öllum tilvikum að vísa til sama hópsins.  

Annars staðar var einfaldlega bara talað um unglinga. 

Alls staðar sem á annað borð var talað um unglinga var notkun þeirra tengd því sem 

Alfreð í safni B kallaði:  „Vinsældartónlist,“ það er að segja poppi og rokki.  Í tveimur 

safnanna var beinlínis talað um þessa tónlist sem agn til þess að fá unglingana frekar inn í 

safnið, í og með í von um að þeir tækju eitthvað annað líka.  Páll sagði:  „... þá kannski 

slæðist ein og ein bók með“ og Friðrik í safni C sagði:  „... þá kannski fer það að gramsa 

eitthvað meira, það finnur eitthvað annað og það lánast líka.“  Vinsældartónlistin virðist 

þannig vera notuð sem hluti af markaðssetningunni gagnvart þessum hópi, í þeirri von að 

eitthvað annað slæðist með. 
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6.1.2 Grúskarar 

Að grúska er hugtak sem kom upp í sumum viðtalanna.  Það mætti líka kalla grúskarana, 

tónlistaráhugafólk.  Grúsk er breitt hugtak og getur átt við um ýmislegt.  Þetta geta verið 

safnarar sem sækja í sjaldgæft efni sem söfnin eiga.  „Hérna kemur fólk sem er að safna 

plötum og [er] alveg bara með stjörnur í augum“ sagði Sigríður um fágætt plötusafn safns A. 

Þetta getur verið áhugafólk um ákveðnar tónlistarstefnur sem einnig sækir í illfáanlegt 

efni safnanna.  Alfreð talaði til dæmis um popp- og rokkáhugamenn:  „Popp- og 

rokkáhugamenn.  Þegar þeir sjá gamlar Pink Floyd plötur hérna í frumgerð eins og þær 

voru þegar þær komu út.  Þeir verða bara skotstjarfir af hrifningu.“ 

Sumir grúskarar eru að leita að einhverju nýju.  Þeir fylgjast til dæmis með ákveðnum 

þáttum í útvarpinu og fara svo í söfnin og biðja um efnið eða nota söfnin til þess að 

uppgötva nýja tónlist:  „Fólk gramsar og það uppgötvar tónlist“ sagði Friðrik.  Annars 

staðar orðaði hann það svona:  „Hérna færðu tónlistina lánaða heim og getur hlustað á 

hana ... svo færðu kannski áhuga á þessari tónlist.“  Þannig notar fólk söfnin til þess að 

hlusta á nýja tónlist áður en það fer og kaupir hana. 

6.1.3 Tónlistarfólk 

Í fjórum safnanna var talað um að tónlistarmenn nýttu sér söfnin í tengslum við atvinnu 

sína.  Efnið sem tónlistarfólk sækir í fer svolítið eftir því hvaða efni er til í söfnunum.  

Sums staðar sækir það í nótur til þess að æfa sig eftir:  „Það hefur verið svolítið um að 

einleikarar komi hérna til þess að ná sér í nótur“ sagði Ósk í safni D.  Algengara er þó að 

þeir sæki í hljóðrit, þar sem nótnasöfn bókasafnanna eru yfirleitt ekki talin fullnægjandi.  

„Fólk er að bera saman“ sagði Ingibjörg.  Hún hélt áfram og sagði:  „Söngvarar sem sagt, 

[það] kemur hérna tenórsöngvari og fær allar mögulegar útgáfur af sama laginu með 

mismunandi tenórum.“  Oft tengist þetta líka beint því sem á að fara að flytja.  Þannig 

notar tónlistarfólk efni safnanna til þess að kynna sér einhver verk áður en það á að fara 

að spila þau.  Alfreð talaði til að mynda um hljóðfæraleikara í Sinfóníunni og hann sagði:  

„Það má alveg sjá sko á útlánunum hérna hvað á að fara að spila næst.“ 

6.1.4 Tónlistarskólar 

Tónlistarskólar eru ekki beinlínis notendur sem slíkir og hvergi var talað um að 

tónlistarskóli ætti lánþegaskírteini.  Ekki er um nein formleg tengsl bókasafna og 
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tónlistarskólana að ræða og ekki haft samráð um innkaup í söfnin eða neitt af því tagi.  

Söfnin nýtast hins vegar bæði kennurum og nemendum tónlistarskólanna á ýmsan hátt, 

bæði við að ná í nótur til kennslu og æfinga og að finna nýtt efni til að spila. 

Tónlistarkennarar vísa nemendum á söfnin og nota þau líka sjálfir að finna nýtt efni 

til að láta nemendur sína spila.  Söfnin nýtast skólunum þannig sem nokkurs konar 

brunnur þar sem hægt er að sækja sér nýtt tónlistarefni.  Alfreð sagði:  „Kennararnir eru 

mjög duglegir við að bæði vísa nemendunum hingað og að koma sjálfir og leita sér að 

einhverju nýju til þess að láta nemendur sína spila.“  Þegar Ósk talaði um að 

tónlistarskólar úti á landi notuðu safnið orðaði hún það svona:  „Það eru nokkuð öflugir 

tónlistarskólar úti á landi og svona, já duglegir kennarar sem að biðja stundum um 

[nótur].“  Annars staðar sagði hún:  „Tónlistarnemar koma hér töluvert“ og þegar Friðrik 

talaði um notendur tónlistar í safni C sagði hann:  „Nemendur svona sem eru í 

tónlistarnámi.  Þeir koma oft og biðja um ákveðin verk.“ 

Þannig virðast bæði tónlistarkennarar og nemendur sækja talsvert mikið í söfnin, en 

það er allt á persónulegum nótum.  Það fer ekki í gegnum tónlistarskólana sem slíka. 

6.1.5 Hagnýtir notendur 

Það mætti í rauninni segja að allir notendur séu hagnýtir notendur, þar sem þeir eru allir 

að nýta sér efni safnsins á einhvern hátt.  Það sem ég hef kosið að kalla hagnýta notendur 

er hins vegar fólk sem tengir notkun sína beint einhverju öðru, einhverju sem er að 

gerast.  Það nýtir sér efni safnsins til að kynna sér tónlist áður en það fer á tónleika, áður 

en það kaupir sér geisladisk og þess háttar. 

Í fjórum safnanna var talað um að útlán tengdust beint því sem væri að gerast.  Að 

það sæist á útlánum hvað Sinfónían væri að fara að spila, hvaða hljómsveitir væru að 

koma til landsins og hvaða sérstöku viðburðir væru í gangi.  Söfnin gerðu líka í sumum 

tilfellum út á það að stilla efni sem tengdist því sem var að gerast sérstaklega fram.  Í 

safni C var til dæmis sérstakur rekki fyrir diska með erlendum hljómsveitum sem komu 

til landsins það árið og að minnsta kosti í tveimur þeirra var efni með Mozart stillt 

sérstaklega fram í tilefni af 250 ára afmæli hans. 

Páll talaði um það þegar óskir fóru að berast um að keypt yrði erlend tónlist í safnið 

og lýsti því svona: 
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Þetta var eftir tónleikasumarið mikla í fyrrasumar þá komu þessar miklu kröfur um 

að fá þetta efni ... [og] þegar við spurðum krakkana hvað það er [sem þau vildu að 

keypt yrði] þá voru það allar þessar hljómsveitir sem komu hérna og túruðu. 

Ingibjörg í safni A hafði svipaða sögu að segja:  „Þetta hangir svolítið saman við það 

sem er að gerast“ sagði hún.  Annars staðar sagði hún eftirspurnina tengjast því sem væri 

að gerast utan safnsins og sagði að fólk kæmi í leit að einhverju sem ætti að fara að flytja.  

Hún orðaði það svona:  „... svo er komið að leita að ákveðnum lögum af því það á að fara 

að flytja þau sem sagt.“ 

Þannig sést að notkun tónlistarinnar á bókasöfnum tengist beint því sem er að gerast 

utan þeirra í samfélaginu.  Hvort sem um er að ræða tónleika eða aðra sérstaka viðburði. 

6.2  Breyttur notendahópur 

Greint hefur verið frá því hvernig skipta má notendum niður í ólíka notendahópa, út frá 

því hvernig þeir nota helst tónlistarefni safnanna.  Eitt hefur þó ekki verið fjallað um og 

það er að yngri notendur virðast nota söfnin á svolítið annan hátt en eldri notendur.  Þá er 

ekki verið að tala um aldursskiptingu á milli ofangreindra hópa heldur kannski frekar þær 

breytingar sem hafa orðið á aldri notenda safnanna og samhliða því breytingar á því 

hvaða efni safnanna lánast helst út. 

6.2.1 „Unglingarnir hafa horfið“ 

Útlán á þeirri tónlist sem almennt var litið á sem unglingatónlist í söfnunum, það er að 

segja það sem viðmælendur kölluðu „vinsæla tónlist“, „populer tónlist“, 

„vinsældarlistatónlist“, „popp“ og „rokk“ voru sögð hafa hrunið á síðustu einu til tveimur 

árum fyrir viðtölin.  Að minnsta kosti í sumum safnanna. 

Þessi tónlist var oft talin gegna veigamiklu hlutverki í að laða unglinga inn í söfnin, 

stundum í þeirri von að þeir freistuðust til að taka annað efni líka.  Friðrik sagði:  „Við 

lítum á þetta bara sem hluta bara af agni til þess að fólk komi á safnið.“ Páll talaði um 

markaðssetningu gagnvart unglingunum.  Hann sagði: 

Við erum tiltölulega nýtt safn byggjum ekki á mikilli reynslu þannig að við 

spilum þetta svona eftir aðstæðum hverju sinni og það var bara ákveðin 

stefnumörkun hjá okkur að fara út í þessa uppbyggingu [fyrir] unglinga.  Við 

erum að reyna að byggja upp unglingadeild líka, og það hefur oft verið talað um 



56 

að söfnin höfði ekki nógu mikið til unglinganna, og kannanir sem hafa verið 

gerðar um bóklestur sýna að þetta er sá hópur sem síst kemur í safnið og les 

minnst.  Þannig að þetta efni er til þess að draga þá að.  Þá kannski slæðist ein og 

ein bók með.  Þannig að þetta er auðvitað hluti af markaðssetningunni þannig séð 

gagnvart þessum hóp. 

Páll og Friðrik höfðu reyndar ekki sömu sögu að segja og starfsfólk sumra hinna 

safnanna.  Þegar Páll var spurður hverjir hann teldi að tækju helst tónlist á safninu sagði 

hann:  „... frá mínum bæjardyrum séð sýnist það vera unglingarnir og yngra fólk.“  Aftur 

á móti var reynsla annarra safna sú að vinsældartónlistin væri að miklu leyti hætt að 

lánast.  Ef spurt var nánar út í þetta var Netið nefnt:  „Nú fólk er að taka poppið af 

Netinu“ sagði Ingibjörg og Alfreð sagði: 

... neysla tónlistarinnar, popptónlistarinnar hefur gjörbreyst á síðustu árum.  

Yngsti hópurinn, unglingar, stálpaðir unglingar er mikið til hættur að koma til 

þess að fá vinsældarlistaefni.  Það efni er bara tekið annars staðar.  Það kemur af 

Netinu eða einhvern vegin þannig.  

Alfreð hélt áfram að tala um unglingana og bætti við: 

Þau eru mjög lítið meðvituð um nýjar útgáfur til dæmis, þessir krakkar.  Þannig 

að til dæmis útlán á þessu vinsæla efni, sem sagt er mjög vinsælt, að það bara 

hefur hrunið.  Þetta er bara breyting sem hefur gerst hérna á einu ári. ... Þetta er 

bara algjörlega breytt neyslumunstur.  Það sem maður hafði ekki við að lána út 

hérna fyrir tveimur árum síðan, sko vinsælt popp og rokk, það hefur það bara 

huggulegt þarna í hillunni núna sko.  Er kannski dögunum saman þarna efsta 

platan á vinsældarlistanum. 

Netið virtist þannig hafa mikil áhrif á það hvaða tónlistarefni lánaðist af bókasöfnum.  

Það vantaði endurnýjun í notendahópinn, lánþegarnir voru taldir vera að eldast.  Þar sem 

þetta á við hafa söfnin ekki brugðist sérstaklega við, ekki gert ráðstafanir til þess að reyna 

að laða unglingana aftur að.  Talað var um að helstu notendur séu upp úr þrítugu, jafnvel 

miðaldra fólk, sem er að sögn gjörbreytt mynstur. 

Þegar haft var samband við Friðrik aftur haustið 2010 kom fram að hann hafði þá á 

tilfinningunni að sama þróun hefði átt sér stað í safni C síðan talað var við hann fyrst 

vorið 2006.  Hann talaði um að aldurinn hefði aðeins færst upp og að hann sæi ekki eins 
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mikið að krökkum og unglingum.  Sem hugsanlega skýringu á þessu nefndi hann að 

sennilega tækju þau þetta bara af Netinu. 

Eins og komið hefur fram taldi Páll unglinga og yngra fólk vera þá sem helst tækju 

tónlist í safni E.  Hins vegar benti hann á að það væri svo stutt síðan safnið opnaði að þau 

hefðu ekki þennan fyrir Net eftir Net samanburð:  „Heyrðu já við höfum ekki þennan 

samanburð á fyrir Netið og eftir Netið“ sagði hann.  Páll vildi reyndar meina að það hefði 

verið brugðist við auknu aðgengi að tónlist á Netinu því að það kostaði ekki lengur að 

taka diska á safninu.  Um það sagði hann: 

Allavega svona skoðaði ég það, þannig að það hlyti að hafa verið svörun safnsins 

við því að það væri svo auðvelt að nálgast þetta.  Þannig að hvers vegna þá að 

vera að heimta þennan 50 kall sem í raun og veru skiptir í sjálfu sér ekki neinu 

rosalegu máli. 

Sigríður í safni A nefndi einmitt þennan kostnað sem hugsanlega skýringu á því að 

dregið hefði svo úr útlánum á geisladiskum til unglinga.  Hún sagði:  „... það er líka held 

ég það sem þau setja fyrir sig að þetta er náttúrulega gjaldskylt.  Það kostar hundrað 

krónur að taka disk.“  Alfreð talaði ekki um kostnað í þessu samhengi í viðtalinu sem 

tekið var við hann 2006.  Þegar haft var samband við hann aftur haustið 2010 nefndi 

hann að búið væri að fella niður gjald fyrir útlán á tónlist, að það hefði mælst mjög vel 

fyrir hjá fólki og haft áhrif til aukningar á útlánum.  Hann tók samt fram að unglingarnir 

hefðu ekki komið aftur og að vinsældalistapoppið lánaðist enn mjög lítið út miðað við 

það sem var fyrir tíma Netsins. 

Að mati viðmælenda kunna ýmsar skýringar að liggja að baki því að 

aldurssamsetning notenda hefur breyst.  Eins og komið hefur fram var aukið aðgengi að 

tónlist á Netinu nefnt á þremur safnanna, söfnum A, B og C.  Alfreð nefndi líka aðra 

hugsanlega skýringu, það er að segja að þeir sem upplifðu rokkbyltinguna væru farnir að 

eldast og að þeir hefðu að sjálfsögðu enn áhuga á sinni tónlist.  Hann sagði: 

Hann [notendahópurinn] hefur elst.  Ég held að stærsti notendahópurinn sé svona 

upp úr þrítugu og miðaldra fólk er mjög áberandi hérna og þá bæði í poppi og 

rokki og klassík.  Það er þessi stóri kúnnahópur í augnablikinu.  Af því að nú 

verðum við náttúrulega að muna eftir því að til dæmis þeir sem upplifðu 

rokkbyltinguna þetta eru eldriborgarar í dag og þeir hafa að sjálfsögðu ennþá 

áhuga á sinni tónlist. 
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6.2.2 Samantekt 

Þegar notendum tónlistardeilda almenningsbókasafna var skipt í hópa eftir því hvernig 

þeir notuðu söfnin að mati viðmælenda kom í ljós að í grófum dráttum er tónlist notuð á 

mjög svipaðan hátt og bækur í bókasöfnum.  Í grein Smith (1999) kemur fram að  flestir 

nota söfnin til yndislesturs eða til þess að leysa úr einhverjum aðkallandi málum í 

einkalífinu, svo sem málefnum sem snerta ferðalög, tölvuþekkingu, sjálfshjálparbækur og 

þess háttar.  Það liggja ekki fyrir neinar tölulegar upplýsingar um það hvaða hópur var 

stærstur af þeim sem greindir voru hér í kaflanum.  Það sem kallað er grúskarar er hópur 

sem nýtir sér söfnin til ánægju eða afþreyingar og gæti því verið sambærilegur við 

yndislesturshópinn.  Aðrir hópar tengja notkunina einhverju sem er að gerast fyrir utan 

söfnin, einhverju í einkalífinu, svo sem tónleikum sem ætlunin er að fara á eða 

einhverjum verkefnum sem þarf að leysa. 

Engin formleg tengsl reyndust vera á milli tónlistarskóla og almenningsbókasafna.  

Þetta kemur að heim og saman við niðurstöður úr rannsókn Fairtile og Burke (2001) þar 

sem ekki fundust nein formleg tengsl milli almenningsbókasafna í Bandaríkjunum og 

tónlistarmenntunar.  Hins vegar kæmu söfnin þeim til góða sem hefðu áhuga á að nýta 

sér þau í tengslum við sitt tónlistarnám.  Það er að segja fólki sem sóttist eftir einhverju 

meira en skólinn bauð upp á. 

Það kunna ýmsar skýringar að liggja að baki því að aldurssamsetning notenda hefur 

breyst.  Til dæmis var nefnt að þeir sem upplifðu rokkbyltinguna væru orðnir eldra fólk í 

dag.  Talað var um að unglingarnir hefðu horfið og útlán á vinsældarlistapoppi hefði í 

kjölfarið algjörlega hrunið.  Þetta tengdu flestir auknu aðgengi að tónlist á Netinu eða því 

að það kostaði að taka tónlist.  Sums staðar er að vísu búið að fella niður gjald fyrir útlán 

á tónlist og á einum staðnum var nefnt að það hefði sennilega verið gert til að bregðast 

við þessu.  Rannsóknir benda til þess að unglingar séu sá hópur sem notar 

almenningsbókasöfn hvað minnst (Karítas, 1997) og ef þeir geta nálgast tónlist á 

einfaldari hátt á Netinu þarf í sjálfu sér ekki að koma á óvart að þeir hafi hætt að fara á 

söfnin til að ná í hana. 

6.3 Hvað sögðu notendur? 

Rætt var við þrjá notendur tónlistardeilda bókasafna.  Allir viðmælendur voru 

tónlistarmenn, sem störfuðu við tónlistarkennslu auk þess að taka að sér eða sinna öðrum 
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verkefnum sem sneru að tónlist.  Þeir áttu það líka sameiginlegt að hafa notað fleiri en 

eitt þeirra safna sem tekin hafa verið fyrir hér.  Engin bein tengsl eru milli tónlistardeilda 

almenningsbókasafna og tónlistarskóla.  Hins vegar geta deildirnar nýst vel, þeim 

kennurum og nemendum sem á annað borð vilja nýta þjónustu þeirra. 

6.3.1 Tónlistardeildir, tónlistarkennsla og tónlistarnám 

Viðmælendum bar öllum saman um að tónlistardeildir almenningsbókasafna gætu nýst 

bæði tónlistarkennurum og nemendum vel.  Linda Bjarnadóttir, píanókennari, talaði um 

að söfnin nýttust kannski ekki allra yngstu nemendunum, en að þau nýttust vel 

nemendum sem væru vel á veg komnir í tónlistarnámi, í það sem hún kallaði miðstig.  

Hún sagði: 

Þetta eru oft krakkar á aldrinum svona þrettán, fjórtán, fimmtán, sextán og 

nemendur sem eru að byrja í því sem kallast framhaldsnám eða framhaldsstig í 

píanóleiknum.  Þeir eru nemendurnir sem eru farnir að hlusta kannski á klassíska 

tónlist af svona því taginu sem þau eru að spila. 

Freyja Haraldsdóttir söngkennari sagðist stundum benda nemendum sínum á að fara 

og fá lánaða diska: 

Ég er nú stundum að reyna að benda nemendum mínum á að fara og fá sér diska.  

Þá jafnvel klassíska diska því það eru færri sem eiga svoleiðis og ef þú ert rétt að 

byrja að kynna þér þennan tónlistarheim [er] erfitt að fara bara og kaupa sér 

eitthvað. 

Hún talaði einnig um að nemendur þyrftu stundum að bera saman flytjendur:  „Þú 

þarft kannski að hlusta á lag eða þarft að heyra hvernig gerir þessi flytjandi þetta og bera 

saman flytjendur.  Það er líka hluti af náminu voða mikið.“  Hún lagði svo enn frekari 

áherslu á þetta og bætti við:  „Margir nota það sem sagt sem eru að læra að syngja til 

dæmis.  Þeir hlusta á mismunandi söngvara syngja sama verkið.“ 

Tómas Ingason píanókennari hafði svipaða sögu að segja:  „Ég ráðlegg nemendum að 

fara [og fá lánaða diska] og þeir gera það.  Þeir fara og fá lánaða diska til að kynnast 

þessum heimi“ sagði hann.  Tómas sagði nemendur geta lært mjög mikið af því að hlusta 

og bera saman og lýsti því nánar svona: 
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Þeir [nemendurnir] fá eitt stykki [geisladisk] eftir eitt tónskáld og þetta tónskáld 

hefur kannski samið fimm-, sexhundruð verk og maður segir sko, þetta stykki er 

hluti af þessari grúppu.  Farðu og fáðu þessa grúppu og aðra grúppu sem er 

sambærileg og [þannig] geturðu lært þetta tónmál.  Þú kynnist þessum tónheimi 

og þetta hafa nemendur gert og grætt mjög mikið á. 

Linda kom líka inn á þennan samanburð og sagði þegar hún lýsti því hvernig einn 

nemenda hennar notaði safnið:  „Hún [nemandinn] fór út með þrjá geisladiska.  Þeir voru 

allir með völsum eftir Chopin með sitthvorum flytjandanum ... og [nú] er hún búin ... að 

hlusta á þrjá mismunandi píanista og nota sína þekkingu til að athuga hvort hún finni 

mismuninn á þeim.“ 

Tónlistarkennarar fara sumir sjálfir í söfnin til að velja efni fyrir nemendur sína eða 

kynna sér eitthvað fyrir kennsluna.  Freyja talaði um að kynna sér efni:  „Þá hef ég nú 

verið að reyna sem sagt að fara bæði sjálf og reyna að ýta við þeim [nemendunum] að 

þau fari og fái sér lánaðan disk.“  Linda sagðist nota safnið töluvert við undirbúning 

kennslu og hún lýsti því nánar þannig: 

Segjum að ég þurfi að leita að einhverri sónötu eftir Haydn handa nemanda.  Ég 

þekki nemandann og persónuleika hans og hvernig hann er staddur í náminu.  Þá 

finnst mér kannski gott að hlusta á allar sónötur eftir viðkomandi tónskáld ... þá 

labba ég mér inn í safnið og tek allar sónötur eftir Haydn, fer í gegnum þær og 

vinn einhver þrjú, fjögur verk sem mér finnst vera passandi fyrir nemandann.  

Þannig er ég búin að, einhvern vegin, að finna að ég er búin að leita nógu vel.  

Ég er búin að fara í gegnum allar sónöturnar með því að hlusta og búin að velja 

úr þeim og þá líður mér mjög vel sem kennara.  Ég er búin að skoða úr hverju ég 

hef að velja fyrir einhvern tiltekinn nemanda.  Þannig nota ég safnið. 

Tónlistardeildir almenningsbókasafna virðast þannig geta nýst bæði 

tónlistarkennurum og nemendum.  En það er allt undir þeim sjálfum komið og kannski 

helst því hversu virkur kennarinn er í að fá nemendur sína til að nota söfnin. 

6.3.2 Tengsl tónlistardeilda og tónlistarskóla 

Engin formleg tengsl eru milli tónlistarskóla og almenningsbókasafna.  Það eru engir 

samningar um að tónlistardeildir almenningsbókasafna þjóni tónlistarskólum eða 
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kennurum neitt sérstaklega.  Hins vegar virðist vera einhver áhugi á að nýta 

tónlistardeildirnar betur í tengslum við tónlistarkennslu. 

Linda talaði um að hún hefði farið í heimsókn á safnið með nokkra nemendur sína.  

Hún sagði mjög vel hafa verið tekið á móti þeim og þær hefðu fengið mjög góða 

kynningu á tónlistardeildinni:  „Þær fengu svo fínan fyrirlestur þarna“ sagði hún og átti 

við kynningu á deildinni.  Hún talaði líka um að hún hefði áhuga á að nýta 

tónlistarskólann til að virkja foreldra krakka í tónlistarnámi til að meira væri hlustað á 

klassíska tónlist á heimilinu því oft væri lítið hlustað á þá tónlist heimafyrir sem 

krakkarnir væru að læra að spila.  Þá taldi hún tónlistardeild bókasafnsins vera 

nauðsynlega til að þetta mætti takast og sagði:  „Ég sé ekki að það sé hægt nema að hafa 

góða tónlistardeild.  Því annars þurfa foreldrarnir að fara að panta sér diska og þetta 

verður meiriháttar mál sko.“ 

6.3.3 Tónlistardeildir nýtast ekki bara til kennslu 

Það hefur þegar komið fram að ekki er óalgengt að fólk leiti til bókasafna þegar það þarf 

að leysa áríðandi verkefni í einkalífinu.  Allir viðmælendur í hópi notenda lýstu því 

hvernig þeir hafa leitað til tónlistardeilda almenningsbókasafna þegar þeir hafa þurft að 

leysa verkefni sem þeir höfðu tekið að sér eða unnu að.  Þá kom líka fram að þeir leituðu 

ekki endilega alltaf í sama safnið, heldur einfaldlega þangað sem efnið var til. 

Linda talaði um notkun sína tveimur söfnum.  Annars vegar í tengslum við áhugamál 

en hins vegar við nám.  Hún og lýsti þessu svona: 

Sko fyrst þegar ég fór að nota tónlistarsafn þá var fín deild hérna.  Ég bý í 

Breiðholtinu og þá bjó ég í Vesturbergi og ég var svona fimm mínútur að ganga 

yfir í safnið sem var í Gerðubergi.  Þegar ég hafði svona greiðan aðgang að því 

safni þá var ég einmitt í ballettunum.  Tók þá fyrir og þegar að ég fékk svona 

dellur þá notaði ég safnið þannig.  Svo einhvern tíma man ég eftir, þá var ég að 

undirbúa námsferð til Finnlands.  Þá notaði ég safnið í Norræna húsinu.  Þá var 

ég með svona sérhæft í huga eins og að kynna mér alla finnska píanóleikara sem 

fyrirfinndust á plötu.  Þannig að ég hef leitað í þessi söfn þegar ég þarf eitthvað 

svona alveg sérstakt eða fæ einhverjar dellur. 

Annars staðar lýsti hún notkun sinni í tengslum við áhugamál svona: 
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Þegar ég hef orðið forvitin um eitthvað þá hef ég farið þangað niður eftir.  Eins 

og til dæmis einhvern tíma var ég voðalega forvitin að vita hver hérna Bob Dylan 

var ... þá fór ég [á bókasafnið] og bað um allt eftir Bob Dylan. 

Freyja talaði líka um að sín notkun tengdist ekki bara vinnunni.  Hún sagði að það væri 

stundum gott að geta fengið eitthvað annað en þau eru að fást við alla daga.  Hún sagði: 

... svo höfum við líka bara fengið þetta ef við viljum fara aðeins í frí frá 

nákvæmlega okkar stúdíu og erum kannski ekki mikið að fjárfesta í djassi eða 

einhverju öðru.  En [það er] voða gott að fá eitthvað annað til að hlusta á.  

Eitthvað ólíkt.  Þannig að við höfum líka notfært okkur það svolítið.  Haft í 

bílnum og svona skemmtilegt. 

Tómas lýsti þessu eitthvað svipað, en hann sagði: 

Við höfum farið og fengið okkur eitthvað svona.  Einhverja létta músík.  Bæði 

fyrir krakkana og svo einhvern svona léttan djass eða suður-ameríska sveiflu 

fyrir þessa fjölskyldu þegar hún fer í fríið og svona. 

Allir viðmælendur úr hópi notenda töluðu um að þau sæktu efni í tónlistardeildirnar í 

tengslum við ýmis verkefni sem þau hafa tekið að sér eða unnið við.  Tómas sagði: 

Ég stóð frammi fyrir því fyrir nokkrum árum að eiga að stjórna hljómsveit sem er 

í rauninni nýtt fag fyrir mig og ég þurfti að mennta mig í þessu svolítið hratt.  

Fékk hugmynd um ákveðið tónskáld sem mig langaði til þess að flytja eftir ... 

svo ég fer [í bókasafnið] og fæ lánaða diska og stúdera. 

Linda lýsti því þegar hún hafði tekið að sér ákveðið verkefni og sagði:  „... eitt skipti 

þegar verkefni hefur knúið mig á tónlistardeildina var þegar ég var að undirbúa Listahátíð 

2006.“  Þá þurfti hún að finna upplýsingar um ákveðið tónskáld í tengslum við verk sem 

átti að flytja á hátíðinni.  Hún hélt áfram og sagði:  „Þannig að þá fór ég á stúfana og fékk 

allt [um tónskáldið] ... til að undirbúa svona og athuga hvort ég gæti fundið eitthvað á 

plötuumslögum sem var um verkin sem voru á tónleikunum.“  Linda lýsti vel öllu í 

kringum þessa tilteknu tónleika en endaði á að segja:  „Þannig að maður verður svo 

glaður þegar maður fer að grúska með hjálp svona safna sko ... Ef þessar tónlistardeildir 

hefðu ekki verið til þá hefði ég bara lent í vandærðum og haft bara litla sem er á Netinu.“ 
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6.3.4 Kostnaður 

Allir viðmælendur höfðu talað um sparnað.  Að til dæmis væri ódýrara að láta nemendur 

taka diska á bókasafninu en að kaupa sér þá.  Hins vegar töluðu þau líka öll um að 

kostnaður við að taka diska hefði áhrif til minnkunar á það sem þau tækju. 

Freyja og Tómas töluðu bæði um að aðstaða til hlustunar í bókasöfnunum væri ekki 

góð fyrir atvinnufólk í tónlist og að það truflaði að yfirleitt væri leikin tónlist í 

deildunum.  Þetta ætti sérstaklega við ef að maður þyrfti að fá að hlusta á ákveðin verk að 

þá heyrðist tónlistin sem leikin væri í deildinni alltaf í gegn.  Freyja lýsti einu tilviki þar 

sem hún hafði gefist upp á að reyna að hlusta í deildinni og sagði:  „Ég tek bara alla 

diskana með mér heim, þú veist, og þetta kostaði alveg slatta.“  Hún setti því næst fram 

spurninguna:  „Hvernig stendur á því að maður þarf að greiða fyrir diskana en ekki 

[útlán] á bókum?“  Þó nokkuð miklar umræður sköpuðust um þetta og Tómas sagðist 

einfaldlega ekki skilja rökin fyrir því af hverju ætti að greiða fyrir lán á diskum en ekki á 

bókum:  „Ég bara eiginlega fatta ekki argumentið,“ sagði hann.  Freyja talaði um að þetta 

hefði talsverð áhrif á útlánin.  Hún sagði:  „Maður tekur náttúrulega minna.  Maður fer að 

sigta úr sko.“  Linda tók ekki eins sterkt til orða en sagði þó að bæði kostnaður við að 

taka efni og styttri útlánstími en á bókum hefði einhver áhrif á það hvað hún tæki mikið.  

Hún sagði: 

Maður fer ekki nema maður viti að maður hafi tíma ... ég öfunda svolítið þá sem 

eru í bókalestrinum eða sem sagt taka bækur.  Þá borga þeir ekki neitt 

sérstaklega.  Þeir hafa bókina í mánuð en þú þarft að passa upp á að þú hafir tíma 

áður en þú tekur diskinn af því að þú ert að borga fyrir. 

Hér má taka fram að aðeins safn A tekur enn gjald fyrir lán á geisladiskum.  Í söfnum 

C, D, E og F hafði gjaldið verið fellt niður stuttu áður en viðtölin áttu sér stað og í 

samtali við Alfreð í safni A haustið 2010 kom fram að það safn er einnig hætt að taka 

þetta gjald. 

6.3.5 Samantekt 

Rætt var við þrjá notendur tónlistardeilda almenningsbókasafna.  Þetta var allt 

tónlistarfólk og tónlistarkennarar sem nota söfnin mikið.  Ef notendurnir eru mátaðir inn í 

hópana sem fjallað er um í köflum 6.1.1 til 6.1.5 sést að sennilega passa þeir allir inn í 

fjóra af fimm hópum.  Það er að segja í alla hópana nema unglingahópinn. 
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Það fæst líka staðfest sem að notkun þeirra kemur nokkuð vel heim og saman við það 

hvernig fólk notar bækur í almenningsbókasöfnum.  Það er að segja til að leysa úr 

aðkallandi málum í einkalífinu (Smith, 1999).  Hér hafa notendurnir þrír allri lýst því 

hvernig þeir hafa notað söfnin í þessum tilgangi.  Linda lýsti því til að mynda hvernig 

hún snéri sér til safnanna þegar hún tók að sér að undirbúa viðburð á Listahátíð og þegar 

hún var á leið í nám og Tómas lýsti því hvernig hann notaði söfnin þegar hann þurfti með 

stuttum fyrirvara að læra að stjórna hljómsveit.  Öll töluðu þau líka um að notkun til 

afþreyingar eða grúsks.  Linda sagðist leita til safnanna þegar sig langaði að kynna sér 

eitthvað efni eins og til dæmis þegar hún kynnti sér Bob Dylan.  Freyja og Tómas töluðu 

um að þau tækju stundum eitthvað annað til að hlusta á en þau fengjust við dags daglega.  

Þau tækju til dæmis léttan djass til að hafa í bílnum eða suður-ameríska sveiflu til að hafa 

með í fríið sem kemur vel heim og saman við yndislesturinn sem Smith (1999) talaði um. 

Notendur voru helst óhressir með það að þurfa að greiða fyrir að taka geisladiska að 

láni og sögðu að þetta hefði þau áhrif að þeir tækju minna en ella.  Tómas sagðist líka 

ekki skilja alveg rökin að baki því að það kostaði að taka diska en ekki bækur.  Ef horft 

er til yfirlýsingar Menningar og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna um 

almenningsbókasöfn (1994) sést að það er nokkuð á skjön við hana að innheimta gjöld 

fyrir útlán á gögnum úr safnkosti almenningsbókasafna. 



65 

7 Samantekt og umræður 

Sögu elstu tónlistardeildar almenningsbókasafns hér á landi má rekja aftur til ársins 1958 

þegar lítil hugmynd kviknaði.  Tæpum tíu árum síðar var þar farið að lána út hljómplötur.  

Smám saman bættust söfn í hópinn og nú lána flest stærri almenningsbókasöfn út tónlist. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða hlutverki tónlistardeildir 

almenningsbókasafna gegna að mati starfsfólks deildanna.  Hvernig þær rækja hlutverk 

sitt.  Hverjir notendur deildanna eru og hvernig þeir nota þær.  Sett var fram ein 

rannsóknarspurning.  Hún var: 

 Hvert er hlutverk tónlistardeilda almenningsbókasafna? 

Auk þess voru settar fram þrjár undirspurningar sem voru 

 Hverjir eru notendur tónlistarefnis á almenningsbókasöfnum? 

 Hvernig er tónlistarefni almenningsbókasafna notað? 

 Hvernig rækja tónlistardeildir hlutverk sitt? 

Hér á eftir verður rannsóknarspurningunni svarað.  Helstu niðurstöður greiningar 

rannsóknargagna teknar saman og þær settar í samhengi við fyrri rannsóknir og 

kenningar. 

7.1 Hlutverk 

Hlutverk tónlistardeilda almenningsbókasafna er að veita almenningi aðgang að 

tónlistarefni sem nýtist honum í leik, starfi og námi.  Þetta er rauði þráðurinn í gegnum 

alla rannsóknina og kemur vel heim og saman við íslensk lög um almenningsbókasöfn, 

yfirlýsingu Menningar og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) um 

almenningsbókasöfn og fimm lögmál Ranganathans um þjónustu bókasafna. 

7.1.1 Saga 

Þegar saga tónlistardeilda almenningsbókasafna hér á landi er skoðuð sést að lengi vel 

var bara ein tónlistardeild almenningsbókasafns starfrækt.  Í henni hafa verið lánuð út 
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hljóðrit allt frá árinu 1966.  Fljótlega eftir það, snemma á áttunda áratugnum, fóru önnur 

söfn að safna tónlist en þó þannig að hún var ekki lánuð út.  Hana mátti aðeins hlíða á í 

söfnunum lengi vel. 

Sé þetta sett í samhengi við sögu tónlistardeilda erlendis sést að almenningsbókasöfn 

hér á landi hafa tekið svolítið seint að taka við sér hvað tónlist varðar.  Í Bandaríkjunum 

var fyrsta tónlistardeildin til að mynda stofnsett í almenningsbókasafninu í Boston 1895 

(Sheehy, 1994; Fairtile og Burke, 2001) og 1927 ráku 30 bandarísk almenningsbókasöfn 

tónlistardeildir (Fairtile og Burke,. 2001).  Í Finnlandi var fyrsta tónlistardeild 

almenningsbókasafns sett á laggirnar í Tampere árið 1958 (Poroila, 2008) og 1963 í 

Danmörku (International Association of Music Libraries, Archives and Documentation 

Centres, e.d.B).  Aðeins eitt safnið var á svipuðu róli og hin norðurlöndin. Ef horft er til 

þess að 1972 var, í yfirlýsingu Menningar- og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna 

(UNESCO) um almenningsbókasöfn, lögð áhersla á þörf almenningsbókasafna til að 

safna hljóð- og sjónrænu efni bæði til að þjóna börnum og fullorðnum (IFLA, 2004) má 

kannski segja að sum hinna safnanna hafi fylgt tíðarandanum að því leyti.  Því að sögu 

þeirra má rekja aftur til 8. áratugarins þó að sérstakar deildir með tónlist hafi ekki verið 

stofnaðar þar fyrr en tæpum þremur áratugum síðar. 

Þegar horft er til tónlistarefnis í bókasöfnum hér á landi í gegnum  tíðina kemur í ljós 

að gjafaefni hefur átt stóran þátt í uppbyggingu þeirra.  Þrjú stærstu söfnin hafa á einum 

eða öðrum tímapunkti fengið mjög veglegar tónlistargjafir  sem hafa skipað stóran sess í 

safnkosti þeirra.  Stærsta safnið var beinlínis sett á laggirnar eftir að hafa fengið mikið 

tónlistarefni í arf.  Frumkvæðið að því að söfnin fóru að bjóða upp á tónlistarefni kemur 

því að nokkru leyti frá áhugasömum einstaklingum fremur en söfnunum sjálfum.  Þetta er 

að nokkru leyti í takt við það sem gerðist í Bandaríkjunum mörgum áratugum fyrr.  Til 

að mynda fór almenningsbókasafnið í New York að safna tónlist eftir að hafa erft mikið 

tónlistarsafn árið 1888 (Sheehy, 1994).  Hausfater (2000) talar um það í grein sinni um 

tónlistardeildir franskra almenningsbókasafna að þær hafi að miklu leyti byggst upp á 

tilviljanakenndan hátt fyrir tilstuðlan gjafa og að þetta efni hafi jafnvel framan af nánast 

verið litið hornauga af bókasafnsfræðingum, sem ekki kunnu að meðhöndla það. 

Þetta virðist loða svolítið við því að í grein Fairtile og Burke (2001) er einnig talað 

um að skortur á starfsfólk með næga þekkingu til að stýra tónlistardeildunum hafi verið í 

Bretlandi í kringum síðustu aldamót.  Hér á landi greindi starfsmaður eins safnsins sem 

rætt var við frá því að safnið væri hætt að kaupa tónlist á geisladiskum.  Fyrst og fremst 
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vegna þess að það vantaði mannskap til að skrá hann.  Aðeins eitt safnanna hér rekur 

tónlistardeild sem er ekki blönduð deild.  Það er að segja deild sem er bara með tónlist.  

Það er líka eina safnið sem hefur ráðið umsjónarmann í deildina á þeim forsendum að 

hann sé sérfræðingur í tónlist og til að fást við hana og ekkert annað. 

7.1.2  Safnkostur 

Tónlistardeildir almenningsbókasafna eru ólíkar að stærð og samsetningu starfsfólki 

þeirra er ólíkur vandi á höndum þegar velja á inn efni.  Aðeins eitt safnið rekur hreina 

tónlistardeild.  Annars staðar eru deildirnar blandaðar eða ekki um eiginlega deild að 

ræða.  Það er því misjafnt hvort einungis þarf að hugsa um tónlist eða hvort að starfsfólk 

þarf að hafa sérþekkingu á öðrum þáttum, eins og kvikmyndum eða listum almennt þegar 

efni er keypt inn í safnið. 

Söfnin sem heimsótt voru áttu það sameiginlegt að ekkert þeirra studdist við skriflega 

stefnu um uppbyggingu safnkosts.  Í tveimur þeirra kom þó fram að slík stefna væri í 

vinnslu og hefur hún nú verið samþykkt.  Hún  hefur þó ekki verið kynnt sérstaklega fyrir 

þeim sem sjá um innkaup á tónlist og því varla hægt að tala um að hún hafi verið tekin í 

gagnið.  Þrátt fyrir stefnuleysið kom í ljós að söfnin höfðu flest eða öll einhverja stefnu.  

Þetta kemur alveg heim og saman við það sem kemur fram hjá Evans og Saponaro 

(2005) um að stór hluti bókasafna styðjist ekki við skriflega stefnu um uppbyggingu 

safnkosts en hafi samt traustan safnkost.  Safnkosturinn byggi þá oft á starfsfólki sem sé 

skuldbundið söfnunum og safnkosti þess.  Oftar en ekki hafi þetta starfsfólk mótað sér 

stefnu, hún sé bara ekki til á blaði. 

Hversu góð sem þessi stefna kanna að vera eykur það hættuna á að eitthvað misfarist 

við uppbyggingu safnkosts ef hún er ekki til skrifleg.  Hvað verður þegar þessir 

starfsmenn sem höfðu stefnuna hætta eða setjast í helgan stein?  Munu þeir sem taka við 

vita hver stefnan var? 

Í einu safnanna hér var því lýsti núverandi umsjónarmaður tónlistardeildarinnar því 

að hann frá því að hann tók við sex árum fyrr unnið að því að stoppa upp í göt sem hefðu 

myndast.  Tólf ár höfðu liðið frá því að fyrri umsjónarmaður hætti þar til þessi tók við.  Í 

millitíðinni hafði annað starfsfólk reynt að halda deildinni við.  Í þessu tilviki hefði góð 

stefna um uppbyggingu safnkosts dregið úr hættunni á að þessi göt hefðu myndast. 
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Vogel (1996) bendir á að sé engin stefna um uppbyggingu safnkosts til staðar er hætt 

við að bókasafnið verji aðeins fjármunum í að bæta efni við safnkostinn án þess að 

byggja hann upp á kerfisbundinn og skynsamlegan hátt.  Það er spurning hvort það á við 

í þessu tilviki. 

Hugtakið um uppbyggingu safnkosts nær yfir bókval, ákvarðanir og samhæfingu 

valstefnunnar, mat á þörfum notenda og hugsanlegra notenda, rannsóknir á notkun 

safnkostsins og greiningar á honum (Johnson, 2004).  Helsta hlutverk hennar er að 

leiðbeina starfsfólki við að velja efni í safnið eða hafna því.  Skjalið setur 

viðmiðunarreglur fyrir hvert stig meðhöndlunar efnisins (IFLA, 2001). 

Skrifleg stefna hjálpar til við að tryggja einhverja samfellu og stöðugleika í 

uppbyggingu safnkosts þrátt fyrir breytingar á starfsliði og fjármögnun (Evans, 1987).  

Þrátt fyrir að söfnin hefðu enga skriflega stefnu um uppbyggingu safnkosts byggði 

viðhorfið eða hugmyndafræðin sem stuðst var við óneitanlega að einhverju leyti á fimm 

lögmálum Ranganathans:  1. Bækur eru til þess að nota þær,  2. bók fyrir sérhvern 

lesanda.  3. lesanda fyrir sérhverja bók.  4. spara tíma lesandans og 5. bókasöfn eru 

lifandi stofnanir (Ranganathan, 1931).  Til dæmis var lögð áhersla á það að allt efni væri 

til útláns.  Ef það væri það ekki væri það eiginlega dauður safnkostur og hefði því lítinn 

tilgang.  Þetta kemur vel heim og saman við fyrsta lögmál Ranganathans.  Það kom líka 

vel fram að söfnin leggja áherslu á fjölbreytileika efnis.  Þau leitast bæði við að hafa 

vinsælt efni á boðstólnum sem og sjaldgæfara efni og haft var í huga hvort tiltekið efni 

gæti gagnast einhverjum einhvern tíma áður en það var tekin ákvörðun um að taka það 

inn eða hafna því.  Þarna á annað lögmálið vel við.  Þriðja lögmálið getur átt við 

skráningu og aðgengi en öll lögðu söfnin áherslu á að aðgengi að efninu væri gott. 

Kynningarmál hvað tónlist varðar voru í mjög svipuðum farvegi og önnur 

kynningarmál á bókasöfnum.  Í grein Karítasar Kvaran (1997) í Bókasafninu kemur fram 

að markaðsáætlanir og aðrar formlegar áætlanir tíðkist ekki á íslenskum bókasöfnum.  

Þar eru líka teknar til þær aðferðir sem helst væru notaðar til kynningar.  Þær væru til 

dæmis kynningarbæklingar og skipulagðar uppákomur.  Báðar þessar aðferðir nefndu 

viðmælendur sem leiðir til að kynna tónlistardeildirnar.  Ekki var um neina markvissa 

kynningu fyrir skilgreinda markhópa að ræða. 

Í rannsókn Dorney og McKnight (2004) var kannað hvernig bókasöfn í Bretlandi 

kynntu þá þjónustu sem sneri að tónlist.  Þar kom fram að útstillingar úr safnkosti var sú 
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leið sem langmest var notuð.  Annað sem nefnt var voru bæklingar, auglýsingar í blöðum 

og ýmsar uppákomur.  Allt eru þetta leiðir sem nefndar voru hér að ofan.   

7.2 Notendur 

Í rannsókninni mátti í grófum dráttum greina fimm hópa notenda eftir því hvernig þeir 

notuðu söfnin.  Í ljós kom að er tónlist notuð á mjög svipaðan hátt og bækur í 

bókasöfnum.  Í grein Smith (1999) kemur fram að flestir nota söfnin til yndislesturs eða 

til þess að leysa úr einhverjum aðkallandi málum í einkalífinu, svo sem málefnum sem 

snerta ferðalög, tölvuþekkingu, sjálfshjálparbækur og þess háttar.  Þetta getur vel átt við 

tónlist eins og bækur.  Það sem kallað er grúskarar er hópur sem nýtir sér söfnin til 

ánægju eða afþreyingar og gæti því verið sambærilegur við yndislesturshópinn.  Aðrir 

hópar tengja notkunina einhverju sem er að gerast fyrir utan söfnin.  Einhverju í 

einkalífinu, svo sem tónleikum sem ætlunin er að fara á eða einhverjum verkefnum sem 

þarf að leysa. 

Engin formleg tengsl reyndust vera á milli tónlistarskóla og almenningsbókasafna.  

Þetta kemur að heim og saman við niðurstöður úr rannsókn Fairtile og Burke (2001) þar 

sem ekki fundust nein formleg tengsl milli almenningsbókasafna í Bandaríkjunum og 

tónlistarmenntunar.  Hins vegar kæmu söfnin þeim til góða sem hefðu áhuga á að nýta 

sér þau í tengslum við sitt tónlistarnám.  Það er að segja fólki sem sóttist eftir einhverju 

meira en skólinn bauð upp á. 

Það kunna ýmsar skýringar að liggja að baki því að aldurssamsetning notenda hefur 

breyst.  Til dæmis var nefnt að þeir sem upplifðu rokkbyltinguna væru orðnir eldra fólk í 

dag.  Talað var um að unglingarnir hefðu horfið og útlán á vinsældarlistapoppi hefði í 

kjölfarið algjörlega hrunið.  Þetta tengdu flestir auknu aðgengi að tónlist á Netinu eða því 

að það kostaði að taka tónlist.  Sums staðar er að vísu búið að fella niður gjald fyrir útlán 

á tónlist og á einum staðnum var nefnt að það hefði sennilega verið gert til að bregðast 

við þessu.  Rannsóknir benda til þess að unglingar séu sá hópur sem notar 

almenningsbókasöfn hvað minnst (Karítas, 1997) og ef þeir geta nálgast tónlist á 

einfaldari hátt á Netinu þarf í sjálfu sér ekki að koma á óvart að þeir hafi hætt að fara á 

söfnin til að ná í hana. 

Í viðtölum við notendur var það staðfest sem starfsfólk safnanna hafði sagt um 

notkunina.  Það er að segja að fólk notar tónlist í almenningsbókasöfnum mjög svipað og 
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bækur eru notaðar.  Í tengslum við áhugamál og til að leysa úr aðkallandi málum í 

einkalífinu (Smith, 1999).  Notendurnir tengdu notkun sína vinnu, aðkallandi verkefnum 

og áhugamálum. 

Notendur voru helst óhressir með það að þurfa að greiða fyrir að taka geisladiska að 

láni og sögðu að þetta hefði þau áhrif að þeir tækju minna en ella.  Það kom líka fram að 

þeir áttuðu sig ekki alveg á því af hverju greiða þyrfti fyrir að taka tónlist en ekki bækur.  

Ef horft er til yfirlýsingar Menningar og vísindastofnunar Sameinuðu þjóðanna um 

almenningsbókasöfn sést að gjaldtakan er nokkuð á skjön við hana.  Í henni er lögð 

áhersla á að bókasöfn veiti notendum sínum aðgang að öllum tegundum þekkingar og 

upplýsinga.  Við þetta bætist að almenningsbókasöfn séu samkvæmt meginreglu 

gjaldfrjálsar stofnanir sem veiti frían og óheftan aðgang að þekkingu, hugmyndum, 

menningu og upplýsingum (UNESCO, 1994). 
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8 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að varpa ljósi á hlutverk og starfsemi 

tónlistardeilda almenningsbókasafna.  Þetta var gert með eftirtaldar spurningar í huga:  

Hvert er hlutverk tónlistardeilda almenningsbókasafna?  Hverjir eru notendur 

tónlistarefnis á almenningsbókasöfnum?  Hvernig er tónlistarefni almenningsbókasafna 

notað?  Hvernig rækja tónlistardeildir hlutverk sitt?  Leitast var við að greina ýmsa þætti 

í starfsemi tónlistardeilda safnanna og setja þær í samhengi við fyrri skrif, hugmyndir og 

kenningar um almenningsbókasöfn. 

Helstu niðurstöður eru kannski þríþættar.  Starfsemi tónlistardeilda flestra bókasafna 

hefur í gegnum tíðina verið vanrækt.  Þær hafa byggst upp á tilviljanakenndan hátt og 

stundum hvarflar að manni að framan af hafi markmiðið frekar verið „að vera með“ en að 

byggja upp virkilega öflugar tónlistardeildir.  Ég vil taka það fram að hér er ekki verið að 

kasta rýrð á það góða starf sem starfsfólk deildanna vinnur og leggur sig fram um að gera 

vel.  Þetta segi ég vegna þess að framan af var tónlistin sums staðar ekki lánuð út, lenti 

inni í geymslum vegna plássleysis og virðist hafa mætt afgangi í uppbyggingu safnanna.   

Auk þess sem jafnvel virðist hafa verið litið á hana sem agn til þess að lokka fólk inn á 

söfnin í von um að það tæki bækur líka.  Auðvitað grunar mann að fjárhagsrammi hafi 

haft þarna eitthvað að segja. 

Í öðru lagi er notar fólk tónlist í bókasöfnum á mjög svipaðan hátt og bækur.  Það er 

að segja í tengslum við áhugamál og aðkallandi verkefni í einkalífinu. 

Í þriðja lagi kvikna vangaveltur um það hvort að tónlistardeildir almenningsbókasafna 

séu á undanhaldi eins og plötubúðirnar og stóru útgáfufyrirtækin.  Nánast allir 

viðmælendur töluðu um að unglingarnir sem áður hafi verið einn stærsti notendahópur 

tónlistar í söfnunum væru nánast horfnir.  Flestir viðmælendur nefndu að unglingarnir 

næðu sér sennilega bara í tónlist á Netinu.  Notendahópurinn er að eldast og það er 

spurning hvað verður um tónlistardeildirnar ef ekki verður endurnýjun í honum.  Fara 

þær að leggja áherslu á aðra hluti, eins og til dæmis að hafa meira af nótnaefni á 

boðstólnum?  Þetta eru auðvitað vangaveltur sem tíminn einn getur svarað. 
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Að lokum langar mig að segja að tónlistardeildir almenningsbókasafna hér á landi 

hafa ekki verið rannsakaðar að neinu marki.  Rannsóknin sem hér fer á undan gæti því 

hæglega verið upphafið að stærri rannsókn eða  lagt grunninn fyrir fleiri rannsóknir á 

þessu sviði.  Til dæmis mætti kanna það hvers vegna ekki hafa myndast meiri tengsl á 

milli tónlistarskóla og tónlistardeilda safnanna.  Það mætti kanna það hvernig aðrir 

notendur en tónlistarkennarar og tónlistarfólk notar tónlistardeildirnar.  Leita mætti 

staðfestingar á því hvert unglingarnir hafa farið.  Fóru þeir bara á Netið?  Þannig væri 

hægt að rannsaka hvaða áhrif breytt neyslumunstur á tónlist hefur á tónlistardeildir 

almenningsbókasafna.  Hér hefur líka einungis verið tiplað á tánum yfir sögu tónlistar í 

almenningsbókasöfnum og kannski er full ástæða til að kafa mun dýpra í hana til að sjá 

hvaða kenningar, hugmyndir og straumar leiddu til þess að söfnin fóru að safna tónlist.  

Þessi rannsókn þarf því ekki að vera endir, heldur gæti veri upphaf að einhverju meira. 
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Viðauki A – spurningarammi fyrir starfsfólk 

Hugmyndir að spurningum 

Hvernig kom það til að deildin var stofnuð? 

 En deildin í núverandi mynd? 

--------------------------------------------------- 

Hvaða efni er í deildinni? 

Hvernig er ákveðið hvaða efni á að kaupa inn í safnið? 

(aðfanga-/innkaupastefna) 

 Hver mótar hana? 

 Hvernig? 

Seinkuð kaup?  

Innkaup – hvernig er fjármálum háttað?  Er ákv. upphæð eyrnamerkt deildinni? 

----------------------------------------------------- 

Ef litið er svo á að bókasöfn gegni einhvers konar upplýsinga-/fræðsluhlutverki við 
almenning, hvernig sjáið þið tónlistardeildina í ljósi þess hlutverks? 

Hver er helsti markhópurinn? 

Hvaða þörf (eftirspurn) teljið þið að tónlistardeildin mæti? 

Hvernig hefur hlutverk deildarinnar breyst með auknu aðgengi að tónlist (ókeypis) t.d. á 
netinu? 

 Breyttur notendahópur? 

 Áhersla á annars konar efni? 

Samvinna milli bókasafna? 

Er ákveðin verkaskipting og hvernig er henni þá háttað? 

Samvinna? 

Hvernig er samstarfi við aðrar menningar-/ menntastofnanir? 

 Hvernig er t.d. samstarfi við tónlistarskóla háttað? 

 Hvernig er þörf nema mætt? 

Er þörf fyrir að mæta þörf nema? 

Er stunduð einhver kynningarstarfsemi af hálfu deildarinnar? 
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Viðauki B – spurningarammi fyrir notendur 

Punktar fyrir spurningar notenda: 

Til að átta sig á viðmælandanum þarf bakgrunnsupplýsingar, t.d.: 

 Kyn, aldur, menntun o.þ.h. 

Fá viðkomandi til að segja aðeins frá sjálfum sér. 

  Hvað hann starfar, fjölskylduhagi o.s.frv. 

  Það skiptir t.d. máli hvort hann starfar við tónlist. 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hversu lengi hefur hann verið notandi tónlistardeildarinnar/bókasafnsins. 

 Hefur hann alltaf notað tónlistardeildina. 

 Notar hann annað efni í safninu líka. 

Hvað tekur hann oft efni og hvað mikið. 

  

Hvernig efni tekur viðkomandi. 

 Geisladiska. 

 Tímarit. 

 Tónlistarbækur. 

 Nótur. 

(Í hvaða tilgangi er efnið tekið?) 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hvernig er efni valið? 

 Hvað ræður því hvaða efni hann tekur á safninu. 

 Er hann búinn að ákveða áður en hann kemur hvað hann ætlar að taka. 

 Kemur hann bara og gramsar, rekst á eitthvað og tekur. 

Hvernig tengjast not hans á safninu lífinu utan þess. 

 Tengist þetta atvinnu viðkomandi. 

 Áhugamáli. 

 Tengist þetta því sem er að gerast í tónlistarlífinu utan safnsins. 

Hvernig er efnið notað. 

 Er hann að kynna sér eitthvað nýtt. 

 Notar hann þá upplýsingaþjónustu safnsins. 

 Tekur hann tónlist á safninu og fer svo og kaupir sér hana eða svipaða tónlist. 

 Fréttir hann af einhverju annars staðar og fer svo á safnið til að kynna sér málið betur. 
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